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 سیندرالی من | hamzehazarkish کاربر انجمن نودهشتیا
 
 
ر چه پدر آخ کمرم....ای مردم از درد...ای که پاشینه کفشت بشکنه بخوری زمین....من موندم این دخت-

دم شده بود گشتگی با من داره....از روی زمین بلند شدم و با دستم قلنج کمرمو شکستم به اتاق نگاه کر
پرصدا  ی چه فایده داره اون عجوزه پیر دوباره از عمد کثیف می کنه ....نفسمومثل دست گل...هی ول

سایلو ودادم بیرون و وسایل نظافتو برادشتم و از اتاق امدم بیرون رفتم سمت اتاق مخصوص وسایل و 
که پلک  سرجاش گذاشتم و رفتم اتاقم در باز کردم رفتم داخل از خستگی زیاد روی تختم ولو شدم همین

 :روی هم افتاد با صدای داد قمر المولک هفتم روح از بدنم جدا شد هام
 ... ستاره...ستاره...کجای؟....ستاره-

 :از جام بلند شدم مثل همیشه توی دلم شروع کردم به این سوحان روح فوش دادن
 حاالکوفته ستاره...مرض ستاره...انشاءهللا خروسک بگیری من از شر این صدای نکرت راحت بشم...)
لم خدایش صداش خوبه ها (ای هناق بگیری ...اصال می دونی چه امیدوارم عمو غالم رضابگیر من د

 :خنک بشه)منظورم همون آبله مرغونه(...در باز کردم و روی پاهام خم شدم گفتم
 با من کاری داشتید خانوم؟-

 :با تحقیر گفت
م ارم صدات می کنم)بر هرچی آدمعلوم هست تو اصال کجای؟)جان جدت همین اینجا(...یک ساعته د-

عا...اون دورغگو لعنت خوبه تا صدام کرد امدم(...حیف که بهت نیاز دارم مگر نه اخراجت می کردم)واق
موقع من از دست راحت می شدم(...خوب گوش کن بهت چی می گم)گوشم با شماست....اوخ بخشید 

 ر فهمیدی؟داشتید می گفتید(.....تو به جای من باید بری مالقات یه نف
اال وقتی بآره فهمیدم خنگ که نیستم به جای تو باید برم مالقات یه نفر...جان(با تعجب سرمو آوردم )

 :تعجبو توی چشام دید یه پوزخند به من زد و گفت
 دهچیه ؟....نکنه یادت رفته که تو خدمتکار شخصی من هستی؟)متاسفانه نه(....هان...جوابمو ب-
 نه-
اس ساعت به جای من به رستوران)...(می ری و باکسی که من قرار باهاش خوب گوش کن فردا ر-

بشه )به  ازدواج کنم مالقات می کنی)نکن این کارو خطریه(... و کاری می کنی که از ای ازدواج پشمون
 بخت خودت لگد نزن حیفی ....هه ..هه ...دورغ گفتم یه وقت ضایع نشی(...حاال می تونی بری

ه پول دار ن وبه سمت اتاق خودم را افتادم خانه ای که من توش کار می کنم معطلق باز اتاق امدم بیرو
ی این ترین فرد توی آمریکاست که سازنده بهترین خودرها توی آمریکاست ...اتاق من آخرین اتاق تو

در عمارت بزرگه عمارتی که من توش هم کار می کنم و هم زندگی به چندین قسمت تقیسیم میشه انق
ستم و به در که بیشتر اتاقاش بدون استفاده رها شده در اتاقمو باز کردم و رفتم داخل اتاقم در ببزرگ 

ترین اتاق  تکیه دادم و با حصرت شروع کردم به مقایسه کردن اتاق خودم با آنجال ....اتاق آنجال بزرگ
وب چبهترین نوع  توی این عمارته ...جوری که هرچی هم توش بذاری بازم جا داره....تختش دونفرست

برای ساختش کار رفته...کمدش که پر از انواع لباس های مارک دار معروفه،کیف های از جنس 
چرم،پوست سوسمار و غیره ،انواع کفش از پاشینه بلند گرفته تا اسپرت اون همه اش مارک 

وف ه ...ادار...حمومش که خیلی بزرگ وسط حموم یه وان بزرگ سرامیکی قرار داره که از بهتر جنس
شدم و  المثب دستشویشو نگو ویالست...اما اتاق من یه لونه موش تخت خوابم هم که تمام چوباش کهنه
قت دستم قتی روش می شنم یا می خوابم جیر جیر می کنه حموم که انقدر کوچیه که از ترس این که یه و

غرم به الکوچیکه که منی که به وسایل حموم نخوره و نریزه ایستاده حموم می کنم دستشویشم که انقدر 
تختم  زور توش جا می شم مثل همیشه نفسمو پرصدا دادم بیرون و تکیه امو از در گرفتم و رفتم روی

ینجا نبودم نشستم دوباره صدای جیر،جیرش بلند شد یه پوزخند زدم اگه پدر و مادرم نمی مردن من االن ا
 و وضعیت زندگیم به این خرابی نمی شد
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توی راه  خودشون توی این خانه خدمتکار بودن زندگی خوبی داشتیم تا اینکه پدر و مادرمپدر و مادرم 
یا بهتر  تصادف می کنن اون موقع بود که فهمیدم پدرم به خاطر تحصیل من چقدر بدهکار بود آقای آدام
رد و کبگم آقای ملهوترا تمام بدهی های پدرمو داد و منو به عنوان خدمتکار شخصی دخترش استخدام 

دلم  این طوری شد که زندگی من تبدیل به جهندم شد درسته که آنجال خوشگله ولی اخالقش زیر صفره
دگی برای اون بچاره ای که قرار با این زندگی کنه می سوزه نمی دونم چطوری می خواهد باهاش زن

اجب کسی که رفکر کنم کنه...اه... روی تختم دراز کشیدم ترجیع دادم به جای این که به تمام بدبختی هام 
القات اون مقرار مالقاتش کنم فکر کنم ...احتماال یه آدم آسمون جوله که آنجال خواسته من به جاش به 

شخص برم مگرنه لوزومی نداشت که منو جای خودش بفرسته....شایدم برعکس باشه از کجا 
.دورغ که ومت باشه...همیشه..معلوم....این طوری فکر نمی کنم ...کال تو کی فکر کردی که این دفعه د

وری خوابم مالیات نداره کنتر بر درامد هم نداره...انقدر با خودم توی جنگ بودم که نفهمیدم کی و چط
تم برد صبح زود با صدای ساعت از جام بلند شدم طبق عادت همیشگیم اول صورتمو شستم بعدشم رلف

ش نبود تا لباسمو عوض کنم ولی لباسم سرجا سمت کمدم که لباس کارمو بپوشم وقتی در کمدو باز کردم
.ینی ....با دستم شروع کردم به خاروندن سرم خیلی عجیبه من همیشه لباسمو می ذارم توی کمد ...

ه از کجاست...همه جای اتاقمو ریختم بهم ولی نبود..وای خدای من کجا گذاشتمش االن که خر چوسون
ردن....کی حوصله ای عصا قورت داد رو خواب بیدار بشه و شروع کن به دادو بیداد ک

ه لباسم داره...کجاست...همینطوری که داشتم می گشتم با دیدن خودم توی آینه خوشکم زد باورم نمی ش
 :تنم بود با دستم محکم کبوندم روی سرم و زیر لب شروع کردم به غرغر کردن

.اوخ اوخ لباس چروک چی کار کنی .تو آدم نمی شی...احمق...دیونه ...روانی...حاال می خوای با این -
ه داد می خواهی با این گودزیاال چی کار کنی می دونی ساعت چند االن که بیدار بشه و شروع کنه ب

 ...وفریاد
 ستاره...ستاره-

اش بیدار به خشکی شانش که موی جنو آتیش زده باشی ....بهتره برم تا تمام عمارتو بای این صدای نکر
ادم درسوندم در اتاق یکم لباسمو و همین طور مو درست کردم آب دهنمو قورت نکرد با سرعت خودمو 

 :و درباز کردم دوباره روی پام خم شدم وگفتم
 با من کاری داشتید خانوم؟-

 :با لبخند برگشت سمت من و گفت
ط نکنم ل...)غلآره عزیزم...)جان..این االن با من بود ....فکر کنم هنوز خوابم(...چرا وایسادی بیا داخ-

 (من بیار یه کاسه ای زیر نیم کاسه ست(...بیا اینجا بشین...)به جون خودم این می خواهد یه بالی سر
ازش بعید  با تعجب خیلی زیاد به سمت صندلی که بهم نشون داد رفتم و روش نشستم آنجال با مهربونی که

 :بود گفت
ینه که بهم این با من مهربون شد به خاطر اقرارمون که یادت نرفته عزیزم....)آهان بگو چرا یه دفعه -

 (نیاز داره مگر نه این برای من تره هم خورد نمی کنه
 نه خانوم-
)با این که خیلی خوبه ببین می خوام جوری رفتار کنی که حتی حاظر نباشه برای بار دوم ببینت فهمیدی؟-

نباش  مین ...هه..هه...نگراناصال ازت خوشم نمیاد ولی بهت کمک می کنم اونم فقط به خاطر پدرت ه
 (کاری می کنم که توی تاریخ ثبت بشه بهت قول می دم

 بله خانوم فهمیدم-
م لباس بدم خوبه...حاال می تونی بری تا ظهر استراحت کنی ...ظهر بیا اتاق من تا بهت برای خواستگار-

باید  هی پسره نپسندتچون دوست ندارم جلوش بد به نظر برسم...)چه با کالس و چه احمق اگه می خوا
 (شلخته باشی نه مرتب

 چشم خانوم-
 خب می تونی بری-
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 از اتاق امدم بیرون و رفتم توی اتاق خودم روی تختم نشستم و شروع کردم به فکر کردن
ه نقشه یه لبخند خبیث به خاطر فکری که به سرم خطور کرده بود امد روی لبم ...بیچاره نمی دونم چ

ه ی دونست به غلط کردن می افتاد...همینش خوبه...هنوز توی فکر بودم کهای براش ریختم اگر م
 چطوری این پسرو دست به سر کنم که باز صدای وزغ رشته افکارمو پاره کرد

 ...ستاره...ستاره-
ت اتاق ای که بگم چی نشی دختر که همیشه مثل پارزیت وسط افکار منی ....از جام بلند شدم و به سم

 :باز کردم و رفتم داخل تا خواستم احترام بذار آنجال خیلی تند گفت آنجال رفتم در رو
یر وبرو توی نمی خواد بیا داخل و در اتاقو قفل کن)نه بابا این دیگه داره خطری میشه(...بیا اینو بگ-

 حموم و لباساتو عوض کن
 چشم-

سیاه بلند  ه بود یه لباسرفتم داخل حموم و شروع کردم به عوض کردن لباسم ...لباسی که آنجال بهم داد
لباس دوباره  ساده بود که بندش از پشت بسته می شد و کنار لباس یه چاک بلند تا زانو بود بعد از تویضع

 :برگشتم توی اتاق آنجال یه نگاه بهم انداخت و گفت
 خوبه بهت میاد...بیا اینجا بشین تا درست کنم-
 چشم-

 :ر گفتمبعد ده دقیقه کار آنجال تموم شد و با غرو
 (یه نگاه به خودت توی آینه بنداز)بذار ببینم چیکار کرده؟-

نه با دقت خودمو توی آینه نگاه کردم از تعجب دهنم وا موند یعنی این منم باورم نمی شه...نک
به سمت  وخوابم...بذار یه وشکون از خودم بگیرم...آخ نه انگار بیدارم...موهای فرم کامال صاف شده 

ی گذاشت که باعث شده بود چهره ام کشیده نشون داده بشه،روی موژه ها هم موژه مصنوعباال بسته بود 
ژ لبم هم ربود که باعث شده بود چشام قشنگ تر دیده بشه یه سایه نقره ای ام پشت پلکم زده بود ،رنگ 

 قرمز زده بود ...باید بگم کارش حرف نداره باعث شد که یکم نظرم راجبش عوض بشه همین طوری
 :مو خودم توی آینه بود که آنجال با تشر گفتمح

اجبش عوض بسته دیه داره دیر میشه...)اگه گذاشت ما یکم خودمون توی آینه ببینیم همین االن نظرم ر-
)ای بابا دیگه شده بودا(...بیا این کفشارو هم پات کن..اینم از کیف بنداز روی دوشت...یادت نره چی گفتم

نکه گ نیستم(حاال می تونی بری...صبر کن مواظب باش کسی نبینت و ایانقدر هم که فکر می کنی خن
ره که تو کسی که قرار من باهاش ازدواج کنم بیرون توی ماشین منتظره...مراقب باش یه وقت قضیه لو ن

 (من نیستی فهمیدی؟)نمی خواد نگران باشی من برای خودم تام کوزم...خخخخ....چی گفتم
 بله فهمیدم-
 ی بریخوبه می تون-

ز خوم در از اتاق که امدم بیرون خم شدم و کفشارو از پام درآورم و خیلی آهسته بدون این که صدای ا
فتم بیرون ربیارم و باعث جلب توجه بشم رفتم پاین جلوی در کفشا رو گذاشتم پاین و پام کردم و از در 

اج کنه یه قرار با آنجال ازدو جلوی در یه ماشین فراری سیاه ایستاده بود غلط نکنم مال همون کسی که
 نفس عمیق کشیدم و خیلی باوقار و متین به سمت ماشین راه افتادم

شه یه پسر بدر واز کردم و سوار ماشین شدم و نشستم با دیدن پسر کناریم نزدیک بود دهنم این غاز باز 
ای مشکی و آمریکای با موهای مشکی روبه باال،صورتی گرد و اصالح شده،ابروهای کشیده،چشم ه

تنگ  بزرگ،دماغ متناسب با صورتش،لب های قلوه ای که یه لباس مشکی جذب همراه با شلوار قهوه ای
 :پوشیده بود پسر هم با دقت داشت منو نگاه می کرد با لبخند دستشو سمت من دراز کرد و گفت

 از آشنای با شما خوشبختم اسم من جورج و اسم شما؟-
آنجال ازدواج کنه؟....این که پسر خو شگلیه تازه با ادب هست پس چرا ینی این کسی که می خواد با 

آنجال نمی خواد باهاش ازدواج کنه؟...اصال به من چه...تنها چیزی که االن مهم این که جوری رفتار کنم 



                 

 

 

سیندرالی منمان ر  

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

4 

 

که پسر بی خیال ازدواج با آنجال بشه...منم متخص اینجور کارا...خیلی سرد و مغرور یه نگاه بهش کردم 
 :ا لحنی پر از غرور بدون اینکه بهش دست بدم گفتمو ب

 (آنجال...بهتر نیست به جای این حرف ها راه بی افتید)جذبه رو کیف کردید-
برخالف انتظارم جورج با لبخند سرشو به سمت فرمون برگردون و ماشینو روشن کرد و به سمت 

س و جورج یه ماشین خیلی بی کال رستوران راه افتاد توی ماشین جوری نشسته بودم که انگار ماشین
د و بدرد نخوره جورج برای اینکه سوکت ماشینو بشکونه دستشو به سمت ضبط ماشین برد و روشنش کر

 :آهنگ
Taylor swift - Red 

Loving him is like driving a new Maseratidown adead endstreet 
 !!تعشق اون مثل راندن یک مازراتی نو در جاده ای بن بست اس

Faster than the wind 
 سریع تر از باد

د از هی بچه جان مگه چند بار عاشق شدی که از این آهنگ ها گوش می دی پس بگو چرا آنجال می خوا
م بالی شرت راحت بشه ...من بگو که دلم برات سوخت...کال پسرا لیقات دل سوزدن ندارن...بذار برسی

گوش  ه کنن...فعال بی خیال بشم بهتره به جاش به آهنگسرت میارم که مرغ های آسمون به حالت گری
 کنم وقتی نظرمو پرسید یه وقت ضایع نشم

Passionate as sin, ended so suddenly 
 وحشیانه چون گناه. با پایانی بسیار ناگهانی

Loving him is like trying to change your mind 
 هسته عشق اون مانند تالش کردن برای تغییر دادن ذهنت

Once you’re already flying through the free fall 
 گویی تو در حال پروازی به هنگام یک سقوط آزاد

Like the colors in autumn 
 مثل رنگ ها در پاییز

So bright just before they lose it all 
 ابتدا خیلی روشن می شوند قبل از اینکه کامال بی رنگ شوند

Losing him was blue like I’d never known 
 از دست دادن او به رنگ آبی بود گویی من هرگز نمیدونستم

Missing him was dark grey all alone 
 دلتنگی برای اون خاکستری تیره بود و بس

you've never metForgetting him was like trying to know somebody 
 د که هرگز مالقاتش نکردیفراموش کردنش مانند تالش برای شناخت کسی بو

But loving him was red 
 اما عشق او سرخ بود

Loving him was red 
 عشق او سرخ بود

wanted was right there in front of youTouching him is like realizing all you 
ever 

 !لمس او همچون درک این بود که آنچه تو همیشه می خواستی درست روبروت بود
words to your old favorite songMemorizing him was as easy as knowing all 

the 
 به خاطر سپردن وجودش به آسانی دانستن تک تک کلمات آهنگ قدیمی مورد عالقه ات بود
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Fighting with him was like trying to solve aanswer crossword and realizing 
there’s no right 

ود ندارد ل تالش برای حل یک جدول و سرانجام فهمیدن این حقیقت که پاسخی برایآن وجمبارزه با او مث
 ، بود

out love could be that strongRegretting him was like wishing you never 
found 

ند به پشیمان شدن نسبت به عشق او همچون آرزو کردن این بود که تو هرگز نمی فهمیدی کهعشق میتوا
 ازه قوی باشداین اند

Losing him was blue like I’d never known 
 از دست دادن او به رنگ آبی بود گویی من هرگز نمی دونستم

Missing him was dark grey all alone 
 دلتنگی برای او خاکستری تیره بود و بس

Forgetting him was like trying to know somebody you've never met 
 نش مانند تالش برای شناخت کسی بود که هرگز مالقاتش نکردیفراموش کرد

But loving him was red 
 !اما عشق او سرخ بود

Oh red burning red 
 !اوه! سرخی چون قرمز آتشین

Remembering him comes in flashbacks and echoes 
 خاطرات او بر می گردند در فالش بک ها و انعکاس های پراکنده

Tell myself it’s time now, gotta let go 
 !به خود می گویم زمان آن فرارسیده! باید فراموشش کنی

But moving on from him is impossible 
 !اما گذشتن از او غیر ممکن است

When I still see it all in my head 
 آن هم در حالی که من هنوز همه آن خاطرات را در ذهن می بینم

Burning red 
 !!اتشین سرخ

Darling it was red 
 عزیزم اون سرخ بود

Oh, losing him was blue like I’d never known 
 اوه از دست دادنش آبی بود گویی من هرگز نمیدونستم

Missing him was dark grey all alone 
 دلتنگی برای او خاکستری تیره بود و بس

you've never metForgetting him was like trying to know somebody 
 فراموش کردنش همچون تالش برای شناختن کسی بود که هرگز مالقات نکردی

Cause loving him was red yeah yeah red 
 !!چرا که عشق او سرخ بود بله بله! سرخ

We're burning red 
 ما سرخ آتشینیم

And that's why he's spinning round in my head 
 که او در ذهن من می چرخو اینست دلیل این
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Comes back to me burning red 
 سرخ آتشین به من باز می گردد

Yeah yeah 
 اره اره

a dead end streetCause love was like driving a new Maserati down 
 زیرا عشق همچون رانندگی با یک مازراتی نو در خیابانی بن بست بود

 :با تموم شدن آهنگ جورج پرسید
 ظرت راجب آهنگ چی بود؟ن-

نگ بدرد هی جونم برات بگه از نظر من آهنگ قشنگی بود اما زمانش اینجا نبود و اینکه سلیقت توی آه
یده بعد نمی خوره ...کال یه کاری کن دفعه بعد خواستی با کسی بری بیرون اول بپرس چه آهنگی گوش م

ه از شو نگاه هم نمی کنه ...برای اینکآهنگ بذار چون اگه به سلیقه خودت باشه طرف میره پشت سر
 :آنجال بدش بیاد خیلی خشک گفتم

 نظر خواستی ندارم-
 :فتگسنگینی نگاه جورج رو روی خودم حس می کرد ماشین ایستاد و جورج با لحن نه چندان دوستانی 

 پیاده شو رسیدم-
کردم و  ن در ماشینو بازقبل از اینکه من پیاده بشم خودش سریع تر پیاده شد و رفت داخل رستوران م

نداشتم  پیاده شدم و خم شدم با این که اصال دلم نمی خواست ماشین به اون قشنگی خراب ولی چاره ای
بعدشم  چاقوی جیبی که از قبل توی کیف آنجال قایم کرده بودم در آوردم و فرو کردم توی چرخ ماشین

آهسته  ردم چاقو رو گذاشتم سرجاش و خیلیدرش آورم یکم رفتم جلوتر و با چرخ عقبی هم همون کارو ک
و رفتم  و شیک از جام بلند شدم و به سمت رستوران راه افتادم در رستوران به توسط خدمتکار باز شد

ده داخل ...بادیدن رستوران چشام گرد شد جای بسیار قشنگ و شیک روی سقف نقاشی های قشنگی کشی
رم کار شده بود دیوارهای رستوران مخلوطی از رنگ شده بود و کنارهای رستوران چراغ های ریزی ک

ه بوده روی و قهوه ای بود کنار دیوار هم یه راه پله به باال منتهی بود میزه های خیلی قشنگ تزین شد
رکسی تمام میزه ها گل رز وجود داشت اصراف رستوران پر بود از گلدون های بزرگ پر از گل شاید ه

چنین  یه رستوران تعجب نمی کرد ولی برای منی که تا به حاال پاموبه جای من بود انقدر از دیدن 
ه داشتم کجاهای نذاشتم خیلی عجیبه آب دهنمو با صدا قورت دادم و باچشم دنبال جورج گشتم همینطوری 

 :اطرافو نگاه می کردم که صدای جورج منو ترسوند
 چرا اینجا وایستادی؟-

 :گفت با اینکه ترسیده بودم خودمو جمع کردم و
 منتظر تو بودم-
 بریم-

دلی دنبال جورج راه افتادم جورج به سمت میزی که انتهای سالن کنار پنجره قرار داشت رفت و صن
 :میزو به سمت بیرون کشید و گفت

 بشین-
رفتم روی صندلی نشستم بعدش جورج صندلی رو به جلو حل داد و خودشم روبه روی من نشست منو 

شد حاال خوب  ب کنم منو بازکردم اما با دیدن قیمت ها چشام گرد شد و دهنم بازداد دستم تا غذارو انتخا
میتی بود منو جلوی صورتم بود مگرنه جورج می فهمید که من آنجال نیستم چون برای آنجال قیمت اه

م آب دهنمو نداره اما برای منی که پول یک سال کار کردنم میشه یه دونه از این غذاها اهمیت داره باز
 :ورت دارم و منو بستم و گذاشتم کنار جورج گفتق
 چی شد چرا انتخاب نکردی از غذاهای اینجا خوشت نی امد؟-

 :چی؟ مگه دویونم؟اه...حاال چی بگم...آهان فهمیدم ...مثل آنجال گفتم
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اشتباه می کنید غذاهای اینجا همشون خوشمزه ست اما نمی دونم که کدمشون انتخاب کنم به خاطر همین -
 جیع میدم شما برا انتخاب کنیدتر

 :جورج از تعجب ابروهاش داد باال و گفت
 (مطمئنی؟)اوف آره بابا حاال چه گیری داده-
 بله-

شد جورج هم سفارشات غذاها رو به پیشخدمت داد تا موقع امدن غذاها هیچ حرفی بین من و جورج ن
 لیوان های کنار پشقاب یکم پیشخدمت باسینی پیش غذا امد و ظرف های پیش غذارو گذاشت و توی

 :شراب ریخت و روبه جورج گفت
 چیز دیگه ای نیاز ندارید؟-
 نه-

بعدشم مارو ترک کرد جورج برای پیش غذا سوب مخصوص فرانسوی سفارش داره بود بارها به نوع 
تره به خوردن آنجال توی سوپ دقت کردم اما متاسفانه نمی دونم که چطور باید سوپ فرانسوی خورد به

جورج دقت کنم همین که جورج خواست شروع کنه به خوردن تلفنش زنگ خورد با دیدن شماره یه 
 عذرخواهی کوچیک کرد و رفت بیرون تا جواب بده این بهترین مقعت برای اجرای نقشم بود

هی از جام بلند شدم و ظرف نمک برداشتم و درشو باز کردم و نصف نمکو توی شرابش خالی کردم...
ردن شه مشروب به این خوبی دارم خرابش می کنم ....بی خیالش بابا چهره جورج موقع خوباورم نمی

،فلفلو خیلی جالبه...یه خنده شیطانی روی لبم نقش بست ...نمکو گذاشتم سرجاش حاال نوبت فلفل بود
علوم برداشتم و درشو باز کردم و داخل سوپ ریختم و درشو بستم و گذاشتم سرجاش سوپو همزدم تا م

نی زدم و نشه توش فلفل ریختم بعدشم خیلی آروم نشستم سرجام با دیدن شراب و سوپ بازم یه خنده شیطا
 :منتظر جورج شدم بعد از پنج دقیقه جورج برگشت و سرمیز نشست و گفت

 خیلی متاسفم-
 اشکالی نداره-

 سمت لیوان جورج با لبخند قاشقو برداشتم و شروع کرد به خوردن سوپ که یو سرخ شد دستشو برد
رده کشراب تا یکم ازش بخوره با خوردن شراب یهو همشو توف کرد بیرون منم از زور خنده که حبسش 

رای بودم سرخ شده بودم جورجم به شدت سرفه می کرد یه فکری به ذهنم رسید این بهترین موقعیت ب
ختم با یه حرکت ریخالصی از دست جورج بود از جام بلندشدم و اخم کردم دستمو بردم سمت شراب و 

شرابو ریختم روی صورت جورج و بدونی هیچ حرفی از رستوران رفتم بیرون یکم که از رستوران 
شده  دور شدم از خنده یهو منفجر شدم ...وای خدای من صورت جورج چقدر موقع غذا خوردن خنده دار

بهم خورد و افتادم  یهو یه پسر محکمبود ....انقدر خندیم که نزدیک بود اشکم دربیاد با لبخند راه افتادم که 
صدای  زمین نفهمیدم چی شد که یهو بلند شدم و کشیده شدم سمت دیوار و یه دست جلوی دهنمو گرفت و

 :قشنگی که نزدیک گوشم گفت
 ه؟نترس...باهات کاری ندارم...چند نفر افتادن دنبالم....وقتی رفتن ولت می کنم که بری باش-

کردم به  کنار و توی چشام نگاه کرد تازه ذهنم شروع کرد به فعالیت و شروع سرشو از کنار گوشم آورد
روم بلند شد  ارزیابی موقعیت موقع افتادنم روی زمین افتاد روم از بس شوکه بود که نفهمیدم که وقتی از

ت د به سمرسید خوبم یا نه؟ که با شنیدن صدای چند نفر از روم بلند شد و دستمو گرفت و با خودش کشی
کم ایستاده دیوار و برای اینکه یه وقت صدام در نیاد دستشو گذاشت روی دهنم...بادقت به پسری که نزدی

از  بود یا بهتره خودشو بهم چسبونده بود نگاه کردم موهای رنگ شده به رنگ قهوه ای که مقداری
ه های ده مشکی،موژموهاشو به سمت باال داده بود وبقیه موهاشو روی پیشونیش رخته بود،ابروهای گشی

 بلند و کشیده، چشم های آبی ،دماغ قلمی،لب های متناسب با صورتش ،صورتی گرد و سفید،هیکلی
یاه جذب سورزشی و قد بلند یه لباس سیاه جذب که روش یه کت قهوه ای کوتاه پوشیده بود با شلوار لی 

 :جدا شد و گفت سرشو به سمت من برگردون و با خنده دستشو از روی صورتم برداشت و از
 از این که بهم کمک مکردی ممنون-
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 :فکر که به ذهنم رسیده بود روی زبون آوردم و گفت
 برای چی دنبالت بودن؟-

 :چشماش گرد شده بود یه دستی توی موهاش کشید و گفت
نمی  خب...دوستام بودن ...داشتیم مسابقه می دایم....باهاشون شرط بندی کردم که دستشون به من-

 ..به خاطر همین افتاده بودن دنبالم همینرسه..
ی گه اما برای مبعدش با تردید بهم نگاه کرد تا ببین حرفشو باور کردم یا نه ...معلوم بود که داره دورغ 

که حرفی چی معلوم نبود به جز اون دیرم شده بود و وقت فکر کردن نداشتم تصمیم گرفتم برم بدون این
نگرانی  وشد که یه دفعه سرمو برگردونم سمتش که دیدم داره باتردید  بزنم ازش جدا شدم نمی دونم چی

مد که برم ابه سمتی که افرادی که دنبالش بودن رفته بودن نگاه می کرد سرمو برگردونم که برم دلم نی 
ردم و خریدم یکم اطرافو دیدم که یه مغازه کاله فروشی دیدم و به سمتش رفتم یه کاله سرمه ای انتخاب ک

 :ه سمت همون پسره رفتم و جلوش ایستادم و کالهو گذاشتم سرش با خنده گفتمو ب
 اینطوری دیگه کسی نمی شناسندت...وای دیرم شد دیگه باید برم-

می با تعجب به دختری که با دو داشت ازم دور می شد نگاه کردم باور نمی شد کسی که حتی منو ن
نو می ه منو نشناخت تمام دخترا و همینطور مردم مشناخت حاضر شد بهم کمک کنه عجیب تر این بود ک

ین کسی شناسن برای اینکه از امضا بگرین یا اینکه باهام دوست بشن حاضر هر کاری کنن ولی این اول
این منو  بود که باهام اینطور عادی برخورد می کرد به کالهی که روی سرم بود نگاه کردم ینی کسی با

نم تما براش جبران می کنم...ولی من که نمی شناسمش حتی نمی دونمی شناسه؟اگه اینطوری باشه ح
یندرال ساسمش چی بود خیلی خنده داره مثل سیندرال زمانی که شاهزاده از می خواست بپرسه اسمش چیه 
اظر فرار کرد و از بس عجله داشت کفشو روی پله ها جا گذاشت و شاهزاده هم اعالم می کنه فقط ح

روی سرم  ه تنها فرق من با شاهزاده اینه که به جای کفش فقط یه کاله دارم کهباصاحب کفش ازدواج کن
 و نمی تون به همین سادگی دختری که بهم کمک کرد پیدا کنم پس اسمشو می ذارم سیندرالی من

ردم بی تفاوت مبا لبخند و تردید از پشت دیوار امدم بیرون سرمو تا حد امکان پاین نگه داشتم وقتی دیدم 
صورتم  نارم رد میشن و توجه ای بهم ندارن با خیال راحت سرمو گرفتم باال و خنده عمیقیث رویاز ک

ت رفت نقش بست یادم باشه از این بعد برای خودم کاله بخرم اینطوری خیلی راحت می تونم توی جمعی
شد و باخنده  بازو امد کنم به سمت خانه راه افتادم از پله ها رفتم باال و زنگ درو زدم در توسط اریکا 

 :گفتم
 سالم ببینم بابام امده یا نه؟-

 :اریکا با اخم گفت
 شما؟-

 :چشمام گرد شد و با تعجب گفتم
 اریکا منو نمی شناسی؟-
 نه-

ا از دست دیگه داشتم شاخ در می آوردم مگه می شه اریکا منو نشناسه اون که همیشه بهم کمک می کنه ت
 :اه کردم و گفتمنو نمی شناسه این امکان نداره...باتردید به اریکا نگپدرم فرار کنم ولی حاال می گه که م

 این منم اریکا آرن-
 :اریکا با عصبانیت گفت

 یفکر کردی با یه کاله و پنهان کردن صورت زیرش خودتو می تونی جای پسر آقای جیسون جا بزن-
 :گفتمبا حرف اریکا از خنده منفجر شدم و کالهو از سرم برداشتم و با خنده 

 من خود پسره آقای جیسون هستم دیگه نیازی به تظاهر کردن ندارم-
 :اریکا با دیدن من رنگ مثل گچ سفید شد و باترس و پته پته گفت

 متاسفم....اصال نشناختمتون......واقعا متاسفم-
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بود ولی  بادیدن چهره اریکا خندم بیشتر شدت گرفت و بلند،بلند خندیم اریکا هم از خنده من خندش گرفته
جلوی خودشو نگه داشته بود تا نخنده و صورتش قرمز شده و باعث شد چهره اش بامزه بشه وقتی خندم 

 :تموم شد با صدای که هنوز رگ های خنده توش معلوم بود گفتم
 حاال بهم می گی بابام هست یانه؟-

 :اریکا از خجالت سرشو انداخت پایین و گفت
 خیلی آروم ادامه داد(...خیلی هم عصبانی هستندبله هستند و منتظر شما ....)و -
 پس...دستمو به حالت چاقو زیر گردنم بردم ....پخ..پخ-

 :اریکا خندید و گفت
 بدتر...دستشو به حالت دار و گردنشو خم کرد و زبونشو آورد بیرون-
 موافقم-

درم یکا بعد از پبا خنده وارد خانه شدم پدرم معرف ترین و همین طور ثروتمند ترین شخص توی آمر
ز ملهوترا دوم شخص پولدار توی آمریکاست و منم تنها بچه ای پدرم هستم شهرت خودم دست کمی ا

ی آرن پدرم نداره درست پدرم پولدار و خود من به تنهای پولدارم معروف ترین راننده خودرهای رال
 ورما تنها پسر جیسون ورما سازنده خودرهای رالی

وست دثروت پدرم بیشترین دلیلی که دخترها به جز چهره ام می خوان با من و همین طور تنها وارث 
اصلی  بشن یا بهتر بگم ازدواج کنن به خاطر ثروتی که بعد از مرگ پدرم به مهن می رسه وارد سالن
خانه شدم که پدرمو که روی صندلی با اخم نشسته دیدم پدرم مردی قد بلند،خوش اندام،صورتی 

دن من ای،دماغی استخونی،چشم های مشکی و ابروهای کشیده و موهای جوگندمی بادیگردوسفید،لب قلوه 
 :با تحکم گفت

 مگه قرار نبود که دیگه خرابکاری نکنی؟-
 ...چرا-

 :کنترل روی میزو برداشت و تلوزیونو روشن کرد و گفت
 پس می تونی توضیح بدی این چیه؟-

درقه بداشت راجب من و اینکه توی فرودگاه برای با دیدن خودم توی تلوزیون که خبرنگار شبکه)...(
دماغش  دوست دخترم رفته بودم حرف می زد انقدر از این خبرنگارا متنفرم که حد نداره آدم دست توی

 :می کنه گزارش می کنن ...سرمو برگردونم طرف پدرم وگفتم
 زارش می کننخب تقصیر من چیه؟ این خبرنگارا مقصرنند من اگه دست توی دماغم هم بکنم گ-

 :پدرم از حرفم خندش گرفت با لبخند از روی مبل بلند شد و باتحکم گفت
 اگه یه بار دیگه اینطوری خربکاری کنی باید با دختری که من می گم ازدواج کنی فهمیدی؟-

 :با بهت و همین طور ناباوری بلند گفتم
 چی؟....منظورتون آنجالست-
 آره-

 :لحنمو مظلوم کردم وگفتم
اهی از دستم من اگه با اون ازدواج کنم حیف می شم ...بابای من گناه دارم ....بابای نکنه می خوبابا -

 ...راحت بشی آره؟
 :پدرم ابروهاشو انداخت باال و امد سمتم ولپمو کشید وگفت

ا درآورد( معلوم که نه...ولی اگه دفعه بعد خربکاری کنی مطمئن باش...)بعد دستشو به ادای زنگ کلیس-
  تشو به من کرد ورفتوپش

منم با چشم های گرد شد به مسیری که پدرم رفته بود نگاه کردم پدرمو به اندازه جونم دوست داشتم شاید 
اون برای آدم های اطرافش بداخالق بود ولی برای من نه مادرم حدود دوسال پیش به علت سرطان مرد 

نبود و زندگی ما خیلی تغییر کرد پدرم هیچ از اون به بعد رفتار پدرم خیلی عوض شد ودیگه مثل سابق 
وقت چیزیو توی زندگیم بهم تحمیل نکرد و گذاشت تا خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم و همیشه حمایت 
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کرده با تنها چیزی که مشکل داره این که من همیشه به خاطر دوست دخترام می افتم توی دردسر 
ه ها رفتم باال و رفتم سمت چپ سومین درو باز کردم و منظورم از دردسر همین خبرنگارا هستند از پل

 وارد اتاقم شدم و کالهی که دستم بود روی میزم گذاشتم و بهش نگاه کردم با دیدن کاله یاده سیندرال افتادم
می دونم نتمام این اتفاقات برای این افتاد که من تصمیم گرفت دوست دخترم آندریا رو بدرقه کنم خب 

بیشتر از  چندمین دوست دخترم چون قبل از اون با خیلی دوست بودم ولی دوستیم باهاشونآندریا تقریبا 
سه روز طول نمی کشید و خبرنگارا هم عاشق این جور اتفاقات هموشون توی تلوزیون گزارش می 

وی تکردند پدرم هردفعه با دیدن این خبرا منو دعوا می کرد خب اگه اون دختر لوس از خود راضی 
دم و هرگز منو لو نمی داد کسی نمی فهمید که من اونجام و منم از دست خبرنگارا فرار نمی کر فرودگاه

گرد  با سیندرال آشنا نمی شدم سیندرال دختری الغر و خوش اندام ،صورتی گرد،لب های کوچلو،بینی
ی بلند شکوکوچیک،چشم های قهوه ای،موژه های بلند که به خاطر ریمل بلند تره دیده می شد و،موهای م

ه موقعی و قد تقریبا متوسط به خاطر کفشهای که پوشیده بود نمی تونستم خوب تشخیص بدم که قدش چقدر
ی افتاده بهش خوردم وافتادم روش چشماش گرد شد بود انقدر خواستی شده بود که اگر خبرنگارا دنبال ن

 بودن 
 گ زده بودن و گفتن وقتی برگشتید برید پیششونتق..تق...قربان آقای آرنج در نبود شما زن-
 خیلی خب می تونی بری...صبر کن داری میری اریکارو خبرکن-
 چشم-

 :بعداز چندقیقه اریکا در زد و وارد اتاق شد و گفت
 با من کاری داشتید قربان-

 :ابروهامو اندختم باال و گفتم
 سن دارم سال 100سال سن 25س می کنم به جایهزار بار نگفتم وتی تنهام بهم انقدر نگو قربان...احسا-

 :اریکا خندید وگفت
 متاسفم-

 :منم خندیم وگفتم
(می خوام از اونجا که منم آدم خوبی هستم فراموش می کنم )هه...هه...دورغ گفتم چون بهت نیاز دارم-

 برام یه کاری کنی
 می خواهید پدرتون سرگرم کنم تا شما بتونید فرار کنید-

 :خنده وگفتمپخی زدم زیر 
 خیلی تابلو بود نه-
 بله خیلی-
 حاال کمکم می کنید-
 چاره ای جز این ندارم مگر نه اخراج می شم-
 اریکا-
  می دونم ...می دونم شما اصال اینجور آدمی نیستید...با اجازه-

شم خیلی م بعدبا رفتن اریکا منم از جام پاشدم و لباسامو عوض کردم و کلید ماشینمو برداشتم تا جیم بزن
ریکا جلوی پدرم اآهسته از اتاقم رفتم بیرون بدون اینکه توجه کسی جلب کنم از پله ها رفتم پایین که دیدم 

اشینم وایستا و داره حرف می زنه منم پاورچین پاورچین از خانه زدم بیرون و با سرعت رفتم سمت م
 وبه سرعت ازخانه دورشدم

از وقتی اون پسر دیونه رو دیدم خواب و خوراکم شده اون  برای بار هزارم نفسمو پرصدا دادم بیرون
حاال همچین می گم که انگار چندسال دارم بهش فکر می کنم کال از اون روز فقط دو روزه که می گذره 
ولی من هرساعت و هرثانیه دارم بهش فکر می کنم ای بگم چی نشی من که سرم توی زندگی خودم بود 

..وایییییییییی من پاک دیونه شدم رفت آخ دختر خوب نونت نبود آبت نبود من که با کسی کاری نداشتم 
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عاشق شدنت چی بود حاال ای کاش فقط بهش فکر می کردم باز قابل تحمل بود وقتی هم می خوابم 
 ....خوابش هم می ببینم باید فراموش کنم این بهترین راه چون عمرا دیگه دوباره ببینمش

 ....ستاره...ستاره-
این یکیو  ..بازم این پارازیت رشته افکارمو پاره کرد پاشم برم چون اصال حوصله کل کل کردن باپوف..

 :فتمندارم از جام بلندشدم وبه سمت اتاق آنجال رفتم در زدم و رفتم داخل روی پاهام خم شدم وگ
 با من کاری داشتید؟-
ستراحت دا تمام روزتو می تونی اآره عزیزم )فکر کنم این باز کارش گیره داره منو خر می کنه (فر-

 (کنی)جان....شوخی دیگه نه(حاال می تونی بری)نه بابا انگار جدی گفت ...آخ جون
 با اجازه-

اال همچین حدر اتاقو که بستم نیشم تا بناگوش باز شد آخ جون فردا از تا صبح می رم گردش بعدشم خرید 
 ...دا دوباره ببینمشمی گم هرکی ندونه انگار من میلیادرم...ینی میشه فر

ر شد که ای بابا باز بی جنبه بازیمو دار شروع می کنم انگار که نه انگار همین چند دقیقه پیش قرا
تا شب موقع  فراموش کنم بهتره فقط به فردا فکر کنم همین با یاده فردا دوباره نیشم تا بناگوش باز شد

ادم که نکنه ی یه بار توی ذهنم به آنجال فوش ندخواب با خنده و انرژی زیاد تمام کارمو انجام دادم حت
یک دفعه نظرش عوض بشه ما که شانس نداریم یک هو سگ امد پاچشو گاز گرفت ونظرش عوض شد 

و خودمو  کارم که تموم رفتم توی اتاقم بدنمو کش و قوس دادم تا یکم خستگیم دربره لباسمو عوض کرده
ام خوابم برد صبح با باز کردن چشام به سرعت از ج پرت کردم روی تختم به محضی که چشامو بستم

دگی کشیدم و بلند شدم تا آماده بشم و به کارم برسم که یادم افتاد امروز روز مرخصیم یه نفس از سرآسو
م و به رفتم حموم تا دوش بگیرم با هر بدبختی بود حموم کردم و امدم بیرون حوله حموم دورم پیچید

ام داشتم سرمو خشک می کردم به لباس های توی کمدم نگاه می کردم تمسمت کمد رفتم همینطور که 
برداشتم و  لباس قدیمی شده بودند نفسمو پرصدا دادم بیرون و یک دست از لباسمو که از بقیه نو تر بود
اسم جلوی انداختم روی تختم حوله رو از تنم درآوردم و شروع کردم به لباس پوشیدن بعد از پوشیدن لب

هام تموم شد م که یه قسمتیش ترک ورداشته بود ایستادم تا موهامو شونه کنم وقتی شونه کردن موآینه کمد
ز گذاشتم گیرسر کنار تخت خوابمو برداشتم و فقط قسمتی از جلوهای موهامو از پشت بستم و بقیه رو با

ه باز و دوبارو ریختم اطراف شونم خم شدم وکفشمو که زیر تخت گذاشتم برداشتم و پام کردم در کمدم
مارتی که توش اکردم وکیف کوچیک مو برداشتم وانداختم واز اتاقم رفتم بیرون از پله ها رفتم پایین و از 

به قیمت  کار می کردم زدم بیرون با لذت به اطراف نگاه می کردم جلوی یه مغازه ایستاده بود وداشتم
ال هوا می این لباسا بگیرم باید تا یک س لباسا نگاه می کردم همشون گرون بود اگه می خواستم یکی از

 ....خوردم همینطور محو لباسا بودم که
 .....آنجال-

ینکه بهم با شنیدن صدای جورج با بهت سرمو برگردونم که جورج دیدم ازم زیاد دور نبود باید قبل ازا
رم ساز پشت برسه در برم با سرعت شروع کردم به دویدن و جورج هم افتاد دنبالم از صدای پاش که 

.کفشامو می شنیدم فهمیدم همین طوری داشتم می دویدم که پام پیچ خورد وپاشینه کفشم شکست لعنتی ..
ه منو کدرآوردم وپابرنده شروع کردم به دویدن که یه جای خالی ببین دوتا دیوار رفتم داخلش جورج 

دم سرمو آهسته ه نفس نفس افتاده بوندیده بود با دو از کنارم رد شدم منم از شدت اینکه تند دویده بود ب
ا باوردم بیرون وقتی دیدم خبری از جورج نیست از پشت دیوار امدم بیرون پام به شدت می سوخت 

اده بود با سختی شروع کردم به راه رفتن پام انقدر درد می کرد که حد نداشت با دیدن سنگی که کناره ج
ادم بیرون دیدن پام صورتمو جمع کردم ونفسمو پرصدا د خوشحالی رفتم سمتش ونشستم پامو آوردم باال با

 :پام بدجوری زخم شده بود زیر لب شروع کردم به غر غر کردن
اه...به خشکی شانس ....یه روز امده بودم تفریح حاال نمی شد این خرمگس مرکه پیداش نمی -

 ....شد....شانس ندارم که من...حاال با این پای داغونم چی کار کنم
 ی تونم بهت کمک کنممن م-
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ادم تا یکم صدای خودش بود ....باورم نمی شد.... قلبم به شدت شروع کرد به تبیدن ...آب دهنمو قورت د
اش پاز تبش قلبم کم بشه و آهسته از پاش شروع کردم به باال آوردن سرم یه شلوار لی سیاه تنگ 

ورمه ای هم سبود....یکم باالتر یه کاله  بود...یکم باالتر یه پیراهن قهوه ای آستین کوتاه و جذب تنش
ردیده بودم سرش...ا این که همون کالهی که من براش خریده بودم ...از این که دیدم کاله که من براش خ

ه سرش بود خوشحال شدم...ینی اونم منو دوست داره؟...یه تشر به خودم زدم باید هرطوری که شد
 :بود گفتم فراموش کنم...با همون لبخندی که روی لبم

 فکر نکنم بتونی کمکم کنی-
 :با خنده گفت

 چرا؟-
ه زیر کچشمامو ریز کردم و بهش نگاه کردم یا خنگ بود یا اینکه خودشو زده بود به خنگی همون طور 

 :چشمی نگاهش می کردم گفتم
شده  غونچون از دست تو کار برنمیاد ...کفشمو بهش نشون دادم و ادامه دادم:به جز اون کفشم هم دا-

 نمی تونم باهاش راه برم تازه پام زخم شده
ت که داره باصدای بلند شروع کرد به خندیدن منم با چشماهای گرد بهش نگاه می کردم نکنه این دیونه س

توی  این جوری می خنده دیدی خاک به سرم شد عاشق نشدم حاال هم که عاشق شدم عاشق یه دیونه شدم
ونه بغلم کرد دارم از جام بلند میشم قبل از اینکه بتونم چیزی بگم دی فکر بودم که یه دفعه احساس کردم

 صورتم مماس صورتش شد از اون همه نزدیکی بهش سرخ شدم و قلبم مثل چی شروع کرد به زدن نمی
 :دونم چرا ولی اخم کردم وگفتم

 این چه کاری داری می کنی؟-
 :یه لبخند قشنگ زد و با چشماش زل زد توی چشمام وگفت

 اینطور نه نیاز داری راه بری و نیاز به کفش-
 :اخم غلیظ تر شد وگفتم

  من بذار پایین-
 :با تعجب گفت

 چرا؟-
ینکه از این انمی دونستم چی بگم... بهش می گفتم برای این که نمی خوام بیشتر از این عاشقت بشم ...یا 

 :که توی بغلشم خجالت می کشم به خاطر همین با پته پته گفتم
 ..چون...خسته می شیچون.-

 :به خاطر سوتی که داده بودم لبمو گزیدم و زیر چشمی بهش نگاه کردم که با خنده گفت
ند قدم اون چنمی خواد نگران من باشی ...چون قرار نیست تمام راه تو بغل کنم...با سرش به ماشینی که -

 :طرف تر پارک شده بود اشاره کرد و گفت
 اون من بابت اون روزی که بهم کمک کردی بدهکارم چون با ماشین میریم...به جز-

شد و  منو جلو ماشین گذاشت پایین و در ماشینو باز کرد منم سوار شدم خودش دور زد و سوار ماشین
ورجه الز جراه افتاد به ماشین یه نگاه کردم از ظاهرش معلوم بود که گرون قیمته نکنه که این برادر 

تر  دم گرفت نه بابا جورج کجا این کجا این دیونه از جورج قشنگفکری که به ذهنم رسیده بود خن
 وهمینطور خوشتیپ تره ینی این ماشین مال خودشه ؟

 ام...می گم این ماشین مال خودته؟-
 :همینطور که حواس به رانندگیش بود گفت

 نه-
 پس مال کیه؟-
 مال کسی که براش کار می کنم-

 :چشمام گرد شد وگفتم
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 ن وقت تو منو سوار ماشین کردی کهع مال خودت نیست؟کار می کنی...او-
 :خیلی عادی گفت

 آره-
 :بابا این چه دیونه ای ینی فکرش کار نکرده که ممکن اخراج بشه با اخم گفتم

 ببینم نکنه دیونه ای؟-
 نه چطور-

 :با تردید بهش گفتم
 تازه کاری؟-
 چی؟-

 :م برگشتم سمتش و گفتمنفسمو پرصدا دادم بیرون گیر عجب آدم خنگی افتاده بود
 برای برای اولت که داری رانندگی می کنی؟-

 :با یکم مکث گفت
 نه...چطور بد می رونم-

 :دستامو تکون دادم و گفتم
نی؟یا نه منظورم این نبود....منظورم این بود که برای اولین بارته که داری برای کسی کار می ک-

 رانندگی؟
 :این بار مکثش طوالنی تر شد وگفت

 آره...چطور؟-
 :باخنده گفتم

 همون به خاطر این که تازه کاری نمی دونی-
 :با تعجب پرسید

 چی رو؟-
 ....این که نباید بدون اجازه کاریو انجام بدی-

 :با گیجی گفت
 متوجه نمی شم منظورت چیه؟-

 :تصمیم گرفتم زره ،زره بهش توضیح بدم جریان از چه قراره و شروع کردم به توضیح دادن
 ن تو یه رانندی درسته؟ببی-
 درسته-
 خب برای این استخدام شدی که کسی رو به جای که می خواد برسونی درسته؟-
 درسته-
و  خب وقتی برای کسی کار می کنی که تو برای انجام کاراش استخدام کرده....باید برای کارات-

ت بدی ه تا کارتو از دسهمینطور استفاده از ماشین اجازه بگیری... چون ممکن بفهمه و باعث بشه ک
 متوجه شدی؟

 ام...فکر کنم آره-
 خب پس همین جا نگر دار تا من پیاده بشم-
 برای چی؟-
 

جریانو  با این که دوستش دارم همچین دلم می خواد بزنمش که آدم بشه خوبه همین دو دقیقه پیش براش
 :توضیح دادم حاال می پرسه برای چی؟ یه نفس عمیق کشیدم وگفتم

 طر همون دلیلی که برات گفتم ...حاال میشه ماشینو نگر داری؟به خا-
 نه-
 چرا؟-
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 برای ابنکه می خوام برات جبران کنم آدرس جای که توش زندگی می کنی بگو تا همون جا پیادت کنم-
 :دماغمو چین دادم و گفتم

 صحیح ترش اینه که جای که هم کار می کنم و هم توش زندگی می کنم-
 ؟مگه کار می کنی-
 اهوم-
 چه کاری؟-
 خدمتکارم-
 برای کی کار می کنی؟-
 خدمتکار شخصی دختر آقای ملهوترا آنجالم-

 :ترمز بدی کرد وسرشو برگردون با بهت گفت
 چی؟....چی گفتی؟-

 :نفسمو پرصدا دادم بیرون و گفتم
 گفتم خدمتکار شخصی دختر آقای ملهوترا آنجالم....انقدر که تعجب نداره-

ردون تا ای کرد سرشو برگردون و ماشینو دوباره روشن کرد و به سمت خانه آنجال برگ خنده کج و کوله
 :موقع رسیدن حرفی نزد با ایستادن ماشین کمر بندو باز کردم تا پیاده بشم که گفت

 ...صبر کن-
ا از پله ه تا خواستم بپرسم برای چی از ماشین پیاده شد در سمت منو باز کرد و منو دوباره گرفت بغلش

 :تمبرد باال و جلوی در گذاشت پایین می خواست بره که مچ دستشو گرفتم که با تعجب برگشت و گف
 ممنونم...خب من دیگه برم-

 در رو با کلید بازم کردم ورفتم داخل خانه
نم برای دو روز که از مالقات من با سیندرال می گذره امروز تصمیم گرفتم تا یکم برم بیرون قدم بز

ذارم سرم و برم ار دوباره نی افتند دنبال تصمیم گرفتم که کالهی که سیندرال برا خریده بود باینکه خبرنگ
شتن وقتی گبیرو رفتم توی اتاقم تا کالهو بردارم با نبودن کاله روی میز تعجب کردم و شروع کردم به 

 :پیداش نکردم با عصبانیت شروع کردم به داد زدن
 ....خدمتکار...خدمتکار-

 :با عجله درو باز کرد و گفتخدمتکار 
 بله قربان ....اتفاقی افتاده؟-
 امروز اتاق من تمیز شده؟-
 بله قربان-
 کالهی که روی میز بود کجاست؟-

 :آب دهنشو قورت داد و گفت
 انداختمش دور-
 چی...کی بهت اجازه داده بود که بندازیش دور ...هان-

 :با پته پته گفت
 بانم...مت...متاسفم...ق..قر...قر-

 :فتمبا عصبانیت زدمش کنار واز پله امدم پایین به خدمتکار که آشغالو رو داشت می برد بیرون گ
 صبرکن-

شتم و شروع سر جاش ایستاد آشغالو رو از دستش گرفتم و هموشو ریختم پایین با دیدن کاله با خنده وردا
 :کردم به تعمیز کردن کاله که صدای پدرم منو ترسوند

 کار می کنی؟ آرن...داری چی-
 :با دیدن پدرم یکم هول کردم وگفتم

 هیچی...هیچی پدر-
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 :پدرم یه نگاه عاقل اندرز فهمی بهم کرد و گفت
یختی رهیچی... که هیچی اون وقت می تونی توضیح بدی داد و بیدادت برای چی بود؟برای چی آشغالو -

 زمین؟وجریان کالهی که دسته چیه؟
 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم

 دن دورب..خب...خب برای این داد و بیداد کردم چون....چون...چون کالمو بدون اجازه انداخته بوخ-
 :پدرم ابروهاشو انداخت باال و گفت

نقدر پول آهان...ینی تمام این کارای که کردی به خاطر یه کاله بی ارزشه....من متوجه نمی شم تو ا-
به پا  خاطر یه کالهی که ارزش چندانی نداره قشرق داری که می تونی هزارتا کاله بخری اون وقت به

 کردی...اون برای چی؟
م نداشتم هآب دهنمو باصدا قورت دادم بدجوری گیر افتاده بودم نمی دونستم جواب پدرمو چی بدم؟جوابی 
چیه؟ نه  بهش بدم می گفتم برای این برا با ارزش که یه دختر برام خریده دختری که نه می دونم اسمش

وری ونم کجا زندگی می کنه؟فقط مثل شاهزاده توی قصه سیندرال به یه کاله دل خوش کردم بدجمی د
 :جات دادمکالفه شده بودم توی موهام دست کشیدم تا یه جواب برای سوال پدرم پیدا کنم که زنگ تلفن ن

 ...دلینگ...دلینگ...قربان آقای ملهوترا پشت خط هستند-
 :گفت پدرم گوشیو از خدمتکار گرفت و

 ....الو آقای ملهوترا-
 منم از فرصت استفاده کردم و کالهو گذاشتم سرم و در رفتم

اشینو یه ممو از برداشتم و راه افتادم داشتم رانندگی می کردم که تلفنم زنگ خورد  I20ماشین هیوندا
 :گوشه پارک تلفنمو برداشتم با دیدن شماره پدرم جواب دادم

 بله بابا-
 خانه برای شام مهمون داریمامشب زود برگرد -
 کیا هستند؟-
 ....آقای ملهوترا با خانوادش-

 :وجه گفتمبا دیدن سیندرال که کنار خیابون روی یه سنگ نشسته بود یه لبخند روی لبم ظاهر شد بدون ت
 باشه-

 ب غر غرتلفنمو قط کردم و از ماشین پاده شدم و به سمتش را افتادم وقتی رسیدم نزدیکش داشت زیر ل
 :می کرد

اه...به خشکی شانس ....یه روز امده بودم تفریح حاال نمی شد این خرمگس مرکه پیداش نمی -
 ....شد....شانس ندارم که من...حاال با این پای داغونم چی کار کنم

 :منم با خنده گفتم
 من می تونم بهت کمک کنم-

 :یه لبخندی زد و گفت رفتارش خیلی بامزه بود سرشو آهسته،آهسته باال آورد با دیدن من
 فکر نکنم بتونی کمکم کنی-

 :باهمون خنده گفتم
 چرا؟-

 :چشماشو ریز کرد و گفت
اغون شده دچون از دست تو کار برنمیاد ...بعد کفششو بهم نشون داد و ادامه داد:به جز اون کفشم هم -

 نمی تونم باهاش راه برم تازه پام زخم شده
خندم گرفته بود به خاطر همین با صدای بلند شروع کردم به خندین دست خودم نبود از رفتارش به شدت 

وقتی خندیدنم تموم شد خم شدم و دستمو انداختم زیر پاش و بغلش کردم صورتش با صورتم مماس شد 
نمی دونم چم شده قلبم به شدت به سینم می کوبید سابقه نداشته بود که این جوری بشم حتی زمانی که با 
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حاال با این دختر باکسی که حتی نمی دونستم اسمش چیه قلبم داره به شدت می تپه با آندریا بود ولی 
 :صدای سیندرال افکارم پاره شد

 این چه کاری که می کنی؟-
چشماش  به صورتش که نگاه کردم دیدم اخم داره اصال دلم نمی خواست بذارمش پایین به خاطر همین به

 :زل زدم و گفتم
 که راه بری نه نیاز به کفش داری اینطوری نه نیاز داری-

 :اخمش غلیظ تر شد و گفت
 منو بذار پایین-

ه کاز رفتارش تعجب کردم آرزوی هر دختری که دوست پسرش اینطوری بغلش کنه ولی این اولین کسی 
 :می ببینم ناراحته با تعجب پربسیدم

 چرا؟-
 :با یکم مکث با پته پته گفت

 چون...چون خسته می شی-
هم همرام  دم گرفت بیچاره فکر کرده که من می خوام تمام راهو بغلش کنم البته اگر ماشینماز حرفش خن

 :نیاورده بودم حاظر بودم تا تمام راه بغلش می کردم بدون اینکه حرفی بزنم با خنده گفتم
 :گفتم نمی خواد نگران من باشی...با سرم به ماشین که باهاش فاصله چندانی نداشتم اشاره کردم و-
 چون با ماشین می ریم....به جز اون من بابت اون روزی که بهم کمک کردی بهت بدکارم-

هم ماشینوم  جلوی ماشین گذاشتمش پایین و در ماشینو باز کردم تا سوار بشه بعد از اینکه شوار شد خودم
 دور زدم و سوار ماشین شدم

 :ماشینو روشن کردم و راه افتادم یکم که گذشت سیندرال پرسید
 ام...می گم این ماشین مال خودته؟-

 :نمی دونم چرا ولی نمی خواستم بدونه که من پولدرام به خاطر همین به دورغ گفتم
 نه-
 پس مال کیه؟-

 :برای رد گم کردن گفتم
 مال کسی که براش کار می کنم-

 :چشماش گرد شد و گفت
 ؟کار می کنی...اون وقت تو منو سوار ماشینی کردی که مال خودت نیست-
 آره-

 :اخم کرد و گفت
 ببینم نکنه دیونه ای؟-

 :چشمام از حرفش گردشد و گفتم
 نه...چطور؟-

 :با صدای پر از تردید گفت
 تازه کاری؟-

 :با تعجب از حرفش گفتم
 چی؟-

 :نفسشو پرصدا داد بیرون و به سمت من برگشت و پرسید
 برای بار اولت که داری رانندگی می کنی؟-
که این  بود اگر می دونست من بهترین راننده دنیام اون وقت حتی جرائت نداشتاز حرفش خندم گرفته -

 :سوالو ازم بپرسه خیلی عادی گفتم
 نه...چطور بد می رونم-
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 :دستاشو به سرعت شروع کرد به تکون دادن و گفت
 انندگی؟یا رنه منظورم این نبود....منظورم اینه که برای اولین بارته که داری برای کسی کار می کنی؟-

تری هستی که دختره دیونه...اوال من انقدر پولدارم که نیاز ندارم برای کسی کار کنم...دوما تو اول دخ
 ...من دارم براش رانندگی می کنم

 آره... چطور؟-
 :با خنده گفت

 همون به خاطر این که تازه کاری نمی دونی؟-
 :چون از حرفش سردرنیاورده بودم با تعجب پرسیدم

 چی رو؟-
 ...این که نباید بدون اجازه کاریو انجام بدی-

 :ازحرفش خیلی گیج شده بودم با گیجی پرسیدم
 متوجه نمی شم منظورت چیه؟-
 ببین تو یه رانندی درسته؟-
 درسته-
 خب برای این استخدام شدی که کسی رو به جای که می خواد برسونی درسته؟-
 درسته-
 وانجام کاراش استخدام کرده...باید برای کارات  خب وقتی برای کسی کار می کنی که تو برای-

ت بدی همینطور استفاده از ماشین اجازه بگیری....چون ممکن بفهمه و باعث بشه که تا کارتو از دس
 متوجه شدی؟

 :با این که از حرفاش چیزی سر در نیاورده بودم ولی بازم گفتم
 ام...فکر کنم آره-
 بشم خب پس همین جا نگه دار تا من پیاده-

 :خیلی دلم می خواد بدونم این چرا انقدر اسرار داره که پیاده بشه....به خاطر همین پرسیدم
 چرا؟-

 :یه نفس عمیق کشید و گفت
 به خاطر همون دلیلی که برات گفتم...حاال ماشینو نگه می داری؟-
 نه-
 چرا؟-
ا جکنی بگجو تا همون برای این که می خوام برات جبران کنم حاال آدرس جای که توش زندگی می -

 پیادت کنم
 :دماغشو با حالت بامزه ای چین دادو گفت

 صحیح ترش اینه که جای که هم کار می کنم و هم توش زندگی می کنم-
 ....جالبه شد خیلی جالب اصال بهش نمی خوره که کار کنه

 مگه کار می کنی؟-
 اوهوم-

 :خیلی کنجکاو شده بودم به خاطر همین پرسیدم
 چه کاری؟-
 خدمتکارم-

لی کسی وچه جالب منم مثل شاهزاده توی داستان سیندرال عاشق یه دختر ثروتمند بود که خدمتکار بود 
ز پوالش که کنار من االن نشسته و دوستش دارم واقعا یه خدمتکار منم یه بچه پولدار که نمی دونه ا

 ....ای چه کسی کار می کنیچطوری استفاده کنه و با دیدنش خل می شه...خیلی دوست دارم بدونم بر
 برای کی کار می کنی؟-
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 .....خدمتکار شخصی دختر آقای ملهوترا آنجالم-
 :با شنیدن اسم آنجال با تمام قدرتم ترمز کردم و سرمو برگردونم سمتش با بهت گفتم

 چی؟...چی گفتی؟-
 گفتم که خدمتکار شخصی دختر آقای ملهوترا آنجالم انقدر تعجب داره-

یستم نکوله ای زدم و سرمو برگردونم و ماشینو روشن کردم باورم نمی شه من حتی حاضر  لبخند کج و
جلوی  اسم آنجال رو بشنوم اون وقت از خدمتکار شخصیش خوشم امد باید فراموش کنم این بهترین راه

 :خانه آقای ملهوترا ایستادم سیندرال می خواست پیاده بشه که گفتم
 صبر کن-

و جلوی خونه  و درماشینو باز کردم و سیندرال رو بغلم کردم از پله های بردمش باال از ماشین پیاده شدم
 :گذاشتمش پایین سرمو برگردونم برم که لباسمو گرفت سرمو برگردونم گفت

 خیلی ممنون-
افتاد که  کلیدو از کیفش درآورد و در رو باز کرد و رفت داخل با شنیدن صدای بسته شدن در تازه یادم

یرونش کنم بکردم اسمشو بپرسم نفسمو پرصدا دادم بیرون دیگه نباید بهش فکر کنم باید از ذهنم فراموش 
به سرعت رفتم سمت ماشینم و روشنش کردم و با سرعت شروع کردم به رانندگی کردن هر وقت می 

ین ن اخواستم چیزیو فراموش کنم یا اصال بهش فکر نکنم با سرعت رانندگی می کردم آخه چرا؟...ببی
یشو نمی همه دختر چرا؟...چرا سیندرالی من باید خدمتکار کسی باشه من ازش متنفرم من حتی اسم واقع

 دونم پامو بیشتر روی پدال گاز فشار دادم با یه ترمز محکم جلوی خانه ایستادم
و با  ت بستمزنگ خانه رو زدم در باز شد و بدون توجه از پله ها رفتم باال توی اتاقم و درو با عصبانی

ین حد عصبانیت شروع کردم به راه رفتن خیلی عصبانی بودم برای اولین بارم توی عمرم از کسی تا ا
ود که صدای خوشم امد بود...برای اولین باری بود که کنار یه دختر انقدر خندیم....برای اولین باری ب

ونم دبرای کسی که نمی تپش قلبمو برای یه دختر می شنیدم...برای کسی که حتی خوب نمی شناسمش...
م و اسمش چیه....باعصبانیت دست توی موهام کشیدم که باعث شد کاله از سرم بی افته زمین خم شد

 :کالهو برداشتم و با عصبانیت پرتش کردم سمت رختخوابم و داد زدم
 ...لعنتی-

 :در اتاقم زده شده و اریکا امد داخل و گفت
 .... آقای-

 :و خورد و لبشو گزید تمام خشمو سر آریکا خالی کردم و گفتمبا دیدن چهره عصبانیم حرفش
 چیه؟-

 :اریکا که ترسیده بود با پته پته گفت
 پدرتون گفتند که آماده بشید تا چند لحظه دیگه مهمون ها می رسن-

 :با شنیدن اسم مهمون ها خون بیشتر به جوش امد و گفتم
 به پدرم بگو که من نمیام پایین حاال برو-
 چشم-
موبایلم هم  ارفتن اریکا من از اتاق زدم بیرون و باسرعت از پله ها رفتم پایین و از خانه زدم بیرونب

خاموش کردم تا مجبور نباشم جواب بدم تا شب موقع خواب بی هدف رانندگی کردم و موقع خواب 
  برگشتم خانه از پله ها رفتم باال توی اتاقم درو بستم

ا همون لباس های بیرونم خودمو انداختم روی تخت تا بخوابم با بستن بدون این که چراغ روشن کنم ب
چشمام صورت سیندرال امد جلوی چشمام سرمو تکون دادم تا چهره اش پاک بشه ولی نشد از جام بلند 
شدم دستمو توی موهام کشیدم دارم دیونه می شم هرچی می خوام بهش فکر نکنم نمی شه ...هرچی از 

می کنم از ذهنم بیرونش کنم نمی شه عصبانیتمو تونستم از ببین ببرم ولی نتونستم اون موقع دارم سعی 
این حسی که به سیندرال دارم نتونستم ازبین ببرم نفسمو پرصدا دادم بیرون چراغو روشن کردم و رفتم 
پشت میز نشستم و یه کاغذ برداشتم و شروع کردم به صراحی کردن چهره سیندرال خودم هم نمی دونم 
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را انقدر دوستش دارم شاید به خاطر این باشه که تا حاال با هیچ دختری انقدر راحت نبود....شایدم به چ
خاطر این که اولین دختری که نمی دونه که من کیم...شایدم به خاطر اینه که اسمشو نمی 

لبخند نوشتم  دونم....شاید....نفسمو پرصدا دادم بیرون و به نقاشی که تموم کرده بودم نگاه کردم و با
عشق من سیندرال...نقاشیو تا کردم و گذاشتمش توی کشوی میزم و به صندلیم تکیه دادم باید یه فکری می 
کردم باید می دیدمش...باید می فهمیدم که اسمش چیه؟ از فکری به سرم خطور کرد روی لبم لبخند ظاهر 

سیندرال خدمتکار شخصیش ینی تا اون  شد ولی خیلی زود لبخندم ازبین رفت با وجود آنجال نمی شه آخه
بهش مرخصی نده نمی تونم ببینمش ...انقدر دلم می خواد االن یه جادوگر بودم تا این آنجالرو نفرین کنم 
تا برای همیشه از شرش راحتشم انقدر که این دختر بدنجسه....حاال که فکرشو می کنم می ببینم سیندرال 

ز افکارم خندم گرفته بود با خنده از جام بلند شدم که بگیرم بخوام داره چه جادوگریو تحمل می کنه...ا
روزگارمو بین از وقتی که سیندرال رو مالقات کردم افکارم شده شبیه بچه ها چراغو خاموش کردم و 

 خوابیدم
...دیگه .آخ مردم....وای مردم از درد... ای بگم چی نشی دختر....آخه آدمی که می خواد بره مسافرت 

بره  یازی داره یه بدبختی مثل منو زجر کش کنه....خودم هم باورم نمی شه که آنجال می خوادچه ن
چشام  مسافرت....اونم بعد از مهمونی دیشب....وقتی که دیشب برگشت و گفت که می خواد بره مسافرت

فاق گرد شد....حتی خودمو وشگون گرفتم که یه وقت خوابم نباشم....راستش به جز درد و کبودی ات
...ولی بازم خاص دیگه ای نیفتاد...چرا فقط من بدبخت مثل خر کار کردم....االنم دارم از درد می میرم.
م این دردها از رو نرفتم چون یه اشتباه مساوی بود با اخرج شدن من از کار و بی خانمان شدن...اما تما

ا بناگوش بازشه...یک به خاطر یک ماه تعطیالت می ارزه....حتی فکرش باعث میشه که نیشم ت
حس ماه...فکرشو کن...دیگه نیاز نیست صبح زود از خواب بیدار بشم...دیگه مدت یک ماه قیافه ن

می تونم  آنجالرو نمی بینم)حاال خدایش قشنگه ولی بازم کیف می ده اینطوری بهش فکر می کنم(...تازه
تر برای  کنم از خوشی...از همه مهم برم خرید،گردش...وای نه نه یکی بیاد منو بگیره که االن که غش

 یک ماه از شر پوشیدن لباس خدمتکاری به مدت یک ماه راحت می شم ...ا
ن خانواده با نفس نفس ساک آنجالرو گذاشتم پایین و دیباک ساکو برداشت و گذاشت توی ماشین... با امد

 ویه نفس راحت کشیدم ملهوترا همه صف بستیم و سرمونو خم کردم تا برن بعد از رفتنشون همون 
دنم دادم و از بپراکنده شدیم من از پله ها رفتم باال تا یکم استراحت کنم و بخوابم....یه گش و قوسی به 

س پوشیدم جام بلند شدم تا یه دوش بگیرم...باسختی دوش گرفتم و امدم بیرون و خودمو خشک کردم و لبا
 ن کفش کاری کنمتا برم بیرون برای خرید کفشم آخه نمی تونستم بدو

وق بکفش دوستمو قرض گرفتم تا بتونم برم کفش نو بخرم در خانه رو بستم سرم پاین بود که صدای 
من به  ماشین شنیدم سرمو آوردم باال که خشکم زد باورم نمی شد خودش بود...عشق من....چه پرو شدم

بگم عشق من ،من که  پسر مردم می گم عشق من خجالت خوب چیزیه...بی خیال مگه چی می شه بهش
من اونم  هنوز نمی دونم اسمش چیه پس مجازم بهش هرچی خواستم بگم...در بال درمیارم ینی امده دنبال
ر کن با ماشین وای مامانم اینا یکی بیاد منو جمع کنه که از خوشی ممکن غش کنم...صبر کن ...صب

را نمی فهمی خه یکی نیست بگه پسر عاقل چماشین....بازم که این دویونه بدون اجازه با ماشین امده....آ
ودشم خنباید بدون اجازه صاحب کارت ماشین ورداری بیا دنبال دوست دخترش....اوه جمع کن بابا چه 
ر من باش تحویل گرفت دوست دختر.... توی یکی خفه ....داشتم می گفتم بابا به فکر خودت نیستی به فک

...مگه حاال همچین می گی که انگار پسر امده خواستگاریت.من نمی خوام با یه بیکار ازدواج کنم...
 ....نگفتم تو یکی خفه

 ببینم تو معموال همیشه دیگرانو منتظر خودت می ذاری؟-
 ... هینی....وای مامان جون این کی پیاده شد که من نفهمیدم....ازبس که خنگی....حیف که

 ببینم خوابی؟-
 :فتمبا دیدن صورتش جلوی صورتم هول شدم وگ

 ....معلوم که نه...اصال تو اینجا چی کار می کنی؟ برای چی بازم بدون اجازه ماشینو برداشتی؟-
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م برای ماشین دونه به دونه....تو چقدر هولی دختر...اول اینکه من امدم دنبال تو...دو....( stop)استپ-
نتظر مدت داری دیگرانو هم اجازه دارم....سوم تو جواب سوال من ندادی...حاال بگو ببینم همیش عا

 خودت بذاری؟
 :اخم کردم و گفتم

 فکر نکنم بهت ربطی داشته باشه؟-
 چی؟-

 :از کنارش رد شدم وگفتم
 ...همونی که شنیدی...اه...خدای من-
 دوباره بگو چی گفتی؟-

 :از ترس چشامو بسته بودم خیلی آروم چشامو باز کردم و با پته پته گفتم
 شه منو بذاری پایین؟هچی...باورکن هیچی...می -
 نه؟-

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم
 چرا؟-
 (چون ...دلم نمی خواد دوست دخترمو بذارم زمین...)چی؟این االن چی گفت؟گوشام درست شنید؟-

همون طوری که بغلش بودم من گذاشت توی ماشین و دروبست خودشم سوار شد و ماشینو روشن کرد 
 :تزیر چشمی بهش یه نگاه کردم که گف

 نمی خواهی حداقل بدونی اسم دوست پسرت چیه؟-
  :وقتی دید که من ساکتم و جوابشو نمی دم ضبط ماشینو روشن کرد و آهنگ شروع کرد پخش شدن

 
If I was your boyfriend, I’d never let you go 

 
 

 اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که تو بری
take you places you ain’t never been before I can 

 
 من میتونم تورو به جاهایی ببرم که قبال نبودی

Babytake a chance or you’ll never ever know 
 

 عزیزم یه شانس یده یا تو هیچ وقت نمیفهمی
I gotmoney in my hands that I’d really like to blow 

 
 نممن پول در دستانم دارم بخاطر همونه که دوست دارم خرجش ک

Swagswag swag, on you 
 

 و اونارو کوله کوله به پات بریزم
Chillinby the fire why we eatin’ fondue 

 
 توسط آتیش شناور شیم چرا ما با فاندو )نوعی قاشق(نمیخوریم

Idunnoabout me but I know about you 
 

 من درباره خودم نمیدونم اما تورو میشناسم
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So sayhello to falsetto in three two 
 

 ۲و ۳پس بگو سالم با صدای تیز در 
I’dlike to be everything you want a 

 
 من دوست دارم هر چیزی رو که تو میخوای

Heygirl, let me talk to you 
 

 هی دختر بزار باهات صحبت کنم
If Iwas your boyfriend, never let you go 

 
 م بریاگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشت

Keepyou on my arm girl, you’d never be alone 
 

 تورو روی بازوم نگه میداشتم و تو هیچ وقت تنها نمیموندی
I canbe a gentleman, anything you want 

 
 من میتونم یه مرد باکالس باشم هر چیزی که تو میخوای

If Iwas your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go 
 

 اگر دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که بری هیچ وقت نمیزاشتم که بری
Tell mewhat you like yeah tell me what you don’t 

 
 به من بگو چه چیزی میخوای اره به من بگو چی نمیخوای

I couldbe your Buzz Lightyear fly across the globe 
 

 رواز کنم باالی کرهمن میتونم زنبور نوری باشم و پ
I don’tnever wanna fight yeah, you already know 

 
 من هیچ وقت نمیخواهم بجنگم آره تو هنوز اینو میدونی

I am ‘ma a make you shine bright like you’re laying in the snow 
 

 من کاری میکنم که تو برق بزنی مثل اینکه تو برف خوابیده باشی
Girlfriend, girlfriend, you could be mygirlfriend 

 
 دوست دختر دوست دختر تو میتونی دوست دخترم باشی

Youcould be my girlfriend until the —- world ends 
 

 تو باید دوست دخترم باشی تا زمانی که دنیا به اخر برسه
Makeyou dance do a spin and a twirl and 

 
 خیکاری کنم برقصی و بچرخی و بچر
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Voicegoin crazy on this hook like a whirl wind 
 

 صدات دیوونه بشه روی این تیغه مثل یک باد بلند
I’dlike to be everything you want 

 
 من دوست دارم هر چیزی رو که تو میخوای

Heygirl, let me talk to you 
 

 هی دختر بزار باهات صحبت کنم
If Iwas your boyfriend, never let you go 

 
 اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم بری

Keepyou on my arm girl, you’d never be alone 
 

 تورو روی بازوم نگه میداشتم و تو هیچ وقت تنها نمیموندی
I canbe a gentleman, anything you want 

 
 من میتونم یه مرد باکالس باشم هر چیزی که تو میخوای

If Iwas your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go 
 

 اگر دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که بری هیچ وقت نمیزاشتم که بری
So giveme a chance, ‘cause you’re all I need girl 

 
 پس به من یک شاس بده چون تو تمام چیزی هستی که دارم

Spend aweek wit your boy I’ll be calling you my girlfriend 
 
 هفته با پسرت باش من تورو صدا میزنم دوست دخترم1

If Iwas your man, I’d never leave you girl 
 

 اگر من مردت بودم هیچ وقت نمیزاتم ترکم کنی
I justwant to love you, and treat you right 

 
 من فقط میخوام دوست داشته باشم و تو سالم باشی

If Iwas your boyfriend, never let you go 
 

 اگر من دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم بری
Keepyou on my arm girl, you’d never be alone 

 
 تورو روی بازوم نگه میداشتم و تو هیچ وقت تنها نمیموندی

I canbe a gentleman, anything you want 
 

 که تو میخوای من میتونم یه مرد باکالس باشم هر چیزی
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If Iwas your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go 
 

 اگر دوست پسرت بودم هیچ وقت نمیزاشتم که بری هیچ وقت نمیزاشتم که بری
Na nana, na na na, na na na ey 

 
If Iwas your boyfriend 

 اگر من دوست پسرت بودم
 :و گفتم با تموم شدن آهنگ بهش نگاه کردم

 نمی خواهی اسمتو بگی؟-
 :با لبخند گفت

 آرجن و تو؟-
 ستاره-

 :با تعجب گفت
 تو یه ایرانی؟-
 ام....آره-

 :با مکث گفت
 حاال کجا می ری برسونمت؟-
 کفش فروشی-

-ok 
دهنم باز  ماشینو به سمت کفش فروشی برد و نگه داشت باهم از ماشین پیاده شدیم و با چشمام گرد شد و

ک جفت یساژ بزرگ پر از کفش اونم چه کفش های همه گرون قیمت ...ببینم این دیونه ست پول شد یه پا
 ...از این کفش برابر با قیمت خون انسان

 بریم-
 

 :سرمو با بهت برگردونم سمتش و گفتم
 تو...تو می دونی این جا کجاست؟-

 :سرشو تکون داد و خیلی عادی گفت
 ن نوع کفش داخل این پاساژ به فروش می رسهآره...اینجا پاساژ)...( هست بهتری-

 :با عصبانیت گفتم
 خودم هم می دونم ولی من انقدر پول ندارم که بتونم اینجا کفش بخرم دیونه-

 :خندید و گفت
اون می  این که ناراحتی نداره من اینجا یه کفش فروشی می شانسم که قیمت کفش ها مناسب ....به جز-

 بری بیا برمتونی از دیدن کفش ها لذت ب
 دستمو گرفت و منو به زور برد داخل پاساژ

ون شبا چشم های گرد شد به تمام کفش های توی پاساژ نگاه می کردم خیلی قشنگ بودن حتی چند تا 
می  پسینده بود ولی با دیدن قیمتشون پشیمون می شدم جالب اینجا بود که آرجن خیلی عادی رفتار

و گرفت که انقدر عادی برخورد می کرد یکی از کفش ها بدجوری چشمکرد....به نظرم خیلی امده اینجا 
ای من این رفتم جلو اول قیمتشو ببینم بد خود کفشو با دیدن قیمت کفش سرمو برگردونم که برم....هی و
کاره که  که جورج...ای داد و بیدا اگه این منو اینجا ببین بدبخت می شم.....من می دونم چه سری در

وع کردم م آرجنو ببینم اینم اونجاست....بدون جلب توجه رفتم کنار آرجن خیلی آروم شرهروقت می خوا
 :به صدا کردنش
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پیس...پیس...آرجن...نه خیر نمی شنوه دستشو کشیدم که سرشو به سمت من برگردون قبل از این که -
 :حرفی بزنه گفتم

 بیا بریم-
 برای چی؟-

 :بهش بگم لبمو گزیدم و گفتم بدجوری گیر کرده بودم نمی دونستم چی باید
 ام...خب راستش....ام...یکم اون ور تر....فعاال بیا بریم بعدا توضیح می دم برای چی؟-
 تا نگی من از جام تکون نمی خورم-

 :ای بابا عجب گیری داده نفسمو پرصدا دادم بیرون وگفتم
 دوست پسر آنجال اینجاست-
 خب این چه ربطی داره به تو؟-
 ر می کنه که من آنجالم؟چون اون فک-
 چی؟-
 آروم باش...اول بیا از اینجا بریم بعدش قول می دم همه چیزو برات بگم-
 باشه بریم-
 پس بدو؟-
 چرا؟-
 چون هر لحظه امکان داره که منو با تو ببینه-
 ...باشه...دستتو بده...یک...دو...سه-

یوار با خودش می کشوند با دیدن د با هم دیگه شروع کردیم دویدن آرجن خیلی سریع می دوید و منو
ا نفس برفت سمتش و با هم پشتش قایم شدیم آهسته سرمو آوردم بیرون وقتی دیدم اثری از جورج نیست 

 :نفس گفتم
 .....فکر کنم....گممون کرد...خیلی-

نم سرشو کبود...خیلی آهسته سرشو برد عقب وقتی دید دارم با بهت نگاش می  ...انگار زمان متوقف شده
 .... برگردون و با دستش گردنشو مالوند

 ام....اونجارو بیین کفش فروشی-
 :از حرفش ریز خندیدم کامال معلوم بود که حول کرده با لبخند گفتم

 بریم ببینیم چه کفش های داره-
 باشه-

ود که بفروشی رفتم اصال حواسم به کفش ها نبود تمام افکار دور اتفاقی  دستمو گرفت و به سمت کفش
 .... افتاده بود هرچی سعی می کردم فراموش کنم نمی شد همش اون صحنه میاد جلوی چشام

 ببین این به نظرت قشنگ نیست؟-
 هوم-
 می گم این کتونی به نظرت قشنگ نیست؟-

ا این که باشورهای صورتی که کنار حاشورها شکل ابر داشت یه نگاه به کتونی کردم یه کتونی سفید با ح
 :ساده بود خیلی قشنگ بود با لبخند گفتم

 آره قشنگه-
 پات کن-
 باشه-

 :تتوی پام کردم خیلی بهم می امد کامال مناسب بود خواستم از پام دربیارم که یه هو آرجن گف
 نه-

 :با بهت گفتم
 چرا؟-
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 کنی؟خب...خب ....مگه نمی خواهی پات -
 چرا؟-
 خب پس نیازی نیست که درش بیاری بذار پات باشه-
 باشه پس بریم حساب کنم-

 :اخم کرد وگفت
وی جیبش یه چیزیو یاد بگیر وقتی یه خانوم با دوست پسرش یا با یه مرد میاید خرید هیچ وقت دست ت-

 نمی کنه تو برو بیرون منظر باش تا من حساب کنم
 باشه-

فتاد اصال دلم منتظر آرجن شدم با لبخند از مغازه امد بیرون و دستمو گرفت راه ا از مغازه امدم بیرون و
 ... نمی خواست برگردم دلم می خواست که بیشتر بشناسمش و بیشتر باهاش باشم

 :جفتمون همزمان گفتیم
 .....می گم-

 :آرجن خندید و گفت
 اول تو-

 :با لبخند گفتم
 موافقی یکم پیاده روی کنیم-
 آره-

 :شروع کردیم به راه رفتن که با دیدن بستنی فروشی روبه آرجن گفتم باهم
 آجن؟-
  (جانم )ای جون باال...چقد ناز بچم می گه جانم...ای بابا باز کن منحرف شدم رفت-
 ام...می گم می شه برم بستنی بخری؟-

 :لپمو کشید و گفت
م )خیالت جا صبر کن االن برمی گرد البته که می شه )وای مامنم اینا یکی بیا منو جمع کنه(...همین-

 (تخت از جام یک میلیمترهم تکون نمی خورم
یفی( بفرماید اینم از بستنی... )ای کلک از کجا می دونستی من عاشق بستنی شکالتی هستم اونم ق-

ه ...امیدوارم که دوستش داشته باشی...)عاشقشم(نمی دونستم چطوری دوست داری بخ خاطر همین ب
 (برات خریدم...)ایبی نداره عزیزم همین که برام خریدی خیلی برام با ارزشهسلیقه خودم 

 اتفاقا من خیلی عاشق بستنی قیفی با طمع شکالتی-
 خیلی خوبه...بریم-
  بریم-

ن آرجن خیلی بامزه مثل این پسرهای تخس شروع کرد به خوردن بستنی جوری که آدمو به حوس خورد
 :مینداخت با خنده گفتم

 ا اینطوری بستنی می خوری؟حاال چر-
 آخه نمی دونی چقدر مزه می ده....به خصوص اونم بدونه مزاحم-

 :با تعجب گفتم
 منظورت چیه؟-

 :یه نیمچه لبخندی زد و گفت
یال راحت خمنظور خاصی نداشتم همین طوری گفتم...می گم اونجا یه پارک بیا بریم اونجا بشنیم تا با -

 بستنیمونو بخوریم
 باشه-

 :نشستیم آرجن گفتوقتی 
 حاال تعریف کن چرا؟دوست پسر آنجال فکر می کنه تو آتجالی؟-
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م رفتم تا ببینم ام...خب داستانش از این قرار که داشتم مثل همیشه کار می کردم که آنجال صدام کرد....من-
ین طور اچی کارم داره....با مهربونی شروع کرد باهام حرف زدن...منم از تعجب چشام گرد شد....آخه 

علوم شد اون یه مهربونی از آنجال بعید بود....خالصه این که گفت باید به جاش برم مالقات یه نفر....که م
 نفر کسی نیست جز جورج کسی که برای ازدواج با آنجال انتخاب شده بود....همین

 ام...پس تو هم به جای آنجال رفتی دیدن جورج ؟-
 اوهم-

 :با تعجب گفت
 ک نکرد که تو آنجال نیستی؟اون وقت جورج ش-

 :با شیطنت ابروهامو انداختم باال و گفتم
 نچ...چون حتی فرصتشو نکرد-
 چرا؟-

 :با خنده گفتم
 ه؟آخه ...من کاری کردم که حتی بیچاره فرصت نکرد که به این فکر کنه که من آنجال هستم یا ن

 چه کاری؟-
 :شانمو انداختم باال و با خنده گفتم

 همه چرخ های ماشینشو پنچر کرد هیچی...اول از-
 شوخی می کنی؟-
 نه-
 خب بعدش چی کار کردی؟-

 ..توی سپوش نمک ریختم توی شرابش هم فلفل
ن تموم آرجن با صدای بلند شروع کرد به خندیدن منم باهاش شروع کردم خندیدن بعد از این که خندمو

 :شد با صدای که رگ های خنده توش موج می زد گفت
 شد؟خب بعدش چی -

 :با لحن بامزه ای گفتم
 فکر می کنی چی شد...جورج اول سوپ خورد بعدش هم شرابشو چون تند بود همشور تف کرد بیرون-

وش خالی کرد با اینکه داشتم از خنده منفجر می شدم ولی خیلی خونسرد از جام بلند شد و لیوان شرابمو ر
 ...همین

ست و دشو کنترل می کنه که نخنده ولی بالخره نتوآرجن صورتش خیلی بامزه شده معلوم بود داره خو
 :شروع کرد خندیدن بریده بریده گفت

م....پیدا هبابا...تو دیگه...کی هستی...من فکر کردم فقط....خودم تخس وشرم....ولی نگو از من شرتر -
 می شه

 مگه تو هم شری؟-
 ام....شرهستم ولی نه به اندازه تو-
 خب برام تعریف کن-
ت داخل ...خب...موقعی که برای استخدام رفته بودم یه تیپ خیلی عادی زده بودم وقتی رفام...باشه-

تما استخدام برای استخدام یه پسر خوشتیپو دیدم که خوابش برد با دیدنش پیش خودم گفتم اگه بره داخل ح
 کنممیشه به خاطر همین تصمیم گرفتم که نذارم داشتم همینطوری نفشه می ریختم که چطوری دکش 
ز جاش اتصمیم گرفتم تا با ماژیک صورتشو نقاشی کنم اما با بودن منشی نمی شد از شانس خوبم منشی 

چهره  بلند شد و رفت منم ماژیکو از جیبم آوردم بیرون و روی صورت پسر شروع کردم به نقاشی کردن
یقه داخل چند دقاش حسابی خنده دار شد سرجام نشستم که نبوت پسره شد پسرم از خواب پرید و رفت 

سرخ  نشد که از اتاق پرت شد بیرون خیلی خودمو کنترل کردم تا نخندم به خاطر همین صورتم حسابی
 :شد بود وقتی رفت داخل شخصی که پشت میز نشسته بود با دیدن صورت قرمز من گفت
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 کار تو بود درسته-
 :منم خندیم وگفتم

 بله-
 کرد اونم که از رفتار من خوش آمده بود استخدام

 :خیلی کنجکاو شده بودم که بدونم قبال چی کاره بوده به خاطر همین پرسیدم
 خب قبال چی کاره بودی؟-

 :یه مکث طوالنی کرد و زیز لب یه چیزی گفت که من نفهمیدم به خاطر همین گفتم
 چی؟-

 :آب دهنشو قورت داد و گفت
 یه دزد-

 :با چشم های گرد شد و با داد گفتم
 ....چی؟....دزد؟-

 :دستاشو شروع کرد به تکون دادن وگفت
 ..باور کنچرا اینطور نگاه می کنی باورکن گذاشتمش....از وقتی که تو رو دیدم دزدیو گذاشتم کنار..-

اشق عبا چشم های گرد شدم بهش خیره شدم اصال باورم نمی شه که آرجن قبال دزد بود ....یعنی من 
 :غوطه ور بودم که آرجن گفتکسی شدم که قبال دزد بوده....توی افکارم 

 ....ه فرق داریمی دونستم اگه بفهمی قبال دزد بودم ازم بدت میاد....اشتباه کرد که فکر می کردم با بقی-
لی حاال وبلند شد رفت با بهت به رفتن آجن نگاه کردم باید جلشو می گرفتم درسته که قبال دزد بوده 

 :گفتم دم و دویدم سمت آرجن و جلشو گرفتم با نفس نفسعوض شده نباید بذارم بره ...از جام بلند ش
 :هی....صبر کن....چقدر تند راه می ری...یه نفس عمیق کشیدم و با پروی تمام بهش گفتم-
 تو هنوز منو به نهار دعوت نکردی ؟....تازه آدم دست دخترشو همینطوری ول نمی کنه بره-

 :با صدای بلند شروع کرد به خندیدن وگفت
 اقعی؟..ولی من اونقدر پولدار نیستم که تو رو به یه رستوران شیک دعوت کنم با فس فوت موقبول.-
 کامال پایه ام-
 پس بزن بریم-

م با دیدن با آرجن رفتیم فست فوت و نهار خوردیم بعد از اون تا غروب باهم گشتیم به ساعتم نگاه کرد
 :ن گفتمساعت تازه فهمیدم چقدر دیر کردم به خاطر همین روبه آرج

 خب دیگه من برم-
 :با بهت گفت

 بری... کجا؟-
 خانه-
 ام...من یه پشنهادی دارم-
 چه پیشنهادی؟-
 ام....ام...بریم شهربازی-

بودم  راستش خودم هم نمی خواستم برم می تونستم یه دورغی بگم به جز اون خیلی وقت بود که نرفته
 :ام....با لبخند رو به آرجن گفتمشهربازی...تازه این بارم تنها نیستم دوست پسرم باه

 بریم-
 :گفت با آرجن رفتیم شهربازی آرجن هم به سمت گیشه خرید بیلیط رفت و بعد از چند دقیقه برگشت و

 انتخاب کن دوست داری اول بری ترن هوایی یا قطار وحشت؟-
 :دماغمو چین دادم و گفت-
 ترن هوایی-

 :خندید و گفت
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 منم موافقم بریم-
ولش خیلی آروم ترن هوایی شدیم کمربند ایمنی رو بستیم میله محافظ کشیدیم و ترن راه افتاد ابا هم سوار 

ه که شدیم بود بعدش سرعت پیدا کرد آرجن هم مثل بقیه سر پیچ ها جیغ می کشید منم بهش می خندیم پیاد
 :با لبخند بجنسی روی لبش گفت

 حاال هیچی هم نباشه نوبت قطار وحشته-
اشت سمت قطار وحشت ،قطار وحشت شکلش شبیه مستطیل بود سوار شدیم سه تا کمربند دبا آرج رفتیم 

ا اولیش روی شکم بسته می شد دوتای دیگه اش هم به صورت ضربدر بسته می شد دوتا هم مچ بند پ
مطمئن  داشت که دورپا قفل می شد و یه میله هم مثل حفاظ ترن داشت وقتی مسئول قطار از ایمنی همه

روع شروع به حرکت کرد اولش آهسته شروع کرد به باال رفتن به سمت چپ و حالت گهواره ش شد قطار
عه کرد به حرکت کردن یه دفعه با سرعت حرکت کرد به سمت راست و حالت گهواره تند تر شد یک دف
وع قطار سروته شد منم از ترس چشامو بستم که یک دفعه در همون حالت شروع به چرخش کرد منم شر

 :به جیغ زدن آرجن می خندید می گفت کردم
 (ترس نداره که جوجو )آره جون اون عمت....فقط مونده من از ترس سکته کنم-

وب نیست وقتی از قطار پیاده شدیم سرم گیج رفت و افتادم توی بغل آرجن اونم وقتی دید که من حال خ
نداشت انقدر تند می زد که حدبغلم کرد این بار دومی بود که انقدر بهش نزدیک می شدم ضربان قلب 

رانی گونه هام حسابی سرخ شده بود آرجن منو نشوند روی صندلی و خودش هم جلوم زانوم زد و با نگ
 :گفت

 خوبی ستاره؟-
 آره خوبم ...فقط برای یه لحظه سرم گیج رفت همین-
 مطمئنی؟-

 :ا گفتنتا خواستم جوابشو بدم دیدم پاشد رفت منم توی ذهنم شروع کردم به بدوبیر
 ....ای نامرد....بجنس....منو از قصد سوار اون قطار مسخره کرد که خودش در بره

 بیا بگیر بخورش-
 :با بهت به آبمیوه ای که توی دستای آرجن نگاه کردم وقتی دید آبمیوه رو نمی گیرم گفت

 برای تو خردیمش نمی خواهی بخوری؟-
 ....چرا؟....چرا؟-

کردم به خوردن حتی فکرشو نمی کردم که بره برام آبمیوه  آبمیوه رو ازش گرفتم و شروع
 :بگیره...ا...ا...منو بین چقدرم به بیچاره بدوبیراه گفتم ریز خندیم که آرجن گفت

 به چی ؟می خندی؟-
کمرمو  انقدر از سوالش هول شدم که آبمیوه پرید توی گلوم وشروع کردم به سرفه کردن آرجن هم آروم

 :د بیاد وقتی آروم گرفتم آرجن با شیطنت گفتمی زد تا سرفه ام بن
 نمای کلک از قصد سرفه می کنی که نگی به چی میخندیدی آره...باشم منم به موقعش تالفی می ک-

 چشام گرد شد منظورش از این حرف چی بود
 :تآرجن با دیدن چشای گرد شده من شروع کرد به خندیدن همون طور که می خندید بریده بریده گف

 (..قیاف....قیافت...خ...)ای بابا دو دقیقه نخند تا بفهم چی می گیقیا.-
ل زده زدیگه نتونست ادامه وفقط می خندید از بس خندید بود سرخ شده بود منم همین طور مثل منگال 

شم بودم بهش ونگاش می کردم خودم هم نفمیدم که چی شد ...انقدر کپ کرد بودم که حد نداشت...چ
هشی آرجن وقتی دید که همرا...که فکر می کرد هر لحظه می کنه از جاش در آد همچین گرد شده بود

بازی می کرد دستشو توی موهام حرکت می کرد آروم چشامو بستم و نمی کنم سرشو آهسته کشید 
ولی دلم  ونی فرو رفته بود که آرجن خودشو ازم جدا کرد شاید خیلی احمقانه بودهمراهیش تو خلسه شیر

اشه یه نمی خواست چشامو باز کنم می ترسیدم چشامو باز کنم می ترسیدم که تمام این اتفقات خواب ب
 :خواب قشنگ که با باز کردن چشمام تموم بشه صدای آرجن باعث شد چشامو باز کنم
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 ...ستاره-
 :مو باز کردم و بهش نگاه کردم با یه لبخند روی لبش گفتبا ترس چشا

 بلند شو بریم ماشین بازی-
خانه پیاده  توی شهربازی بودیم بعدش هم با آرجن تا 10با خنده از جام بلند شدم ...تا نزدیک های ساعت

اره ای نبود رفتم با رسیدنم جلوی در آه از نهادم بلند شد اصال دلم نمی خواست از آرجن جدا بشم ولی چ
 :یه لبخند به آرجن زدم و گفتم

 خیلی ممنون ...امروز خیلی بهم خوش گذشت-
 به من همینطور-
 دوست دارم-
 

 بدونی که به آرجن نگاه کنم باسرعت از پله ها رفتم باال و درو بستم
پریدم باال  مدم باورم نمی شد که ستاره بهم گفت دوستم داره باخوشحالیبا صدای بسته شدن در به خودم ا

ال همراه انقدر خوشحال بودم که حد نداشت حتی بیشتر از زمانی که پدر سرصبحونه بهم خبر داد که آنج
چون  خانوادش می ره مسافرت...وقتی صبح از خواب بیدار شده بودم اصال دلم نمی خواست برم پایین

ا شک می که پدرم مواخذم می کنه ولی چارهای نبود باید می رفتم پایین مگه نه پدرم حتم مطمئن بودم
م دادم اونم کرد که اتفاقی افتاد با کرختی از جام بلند شدم رفت پایین و سرمیز نشستم و به پدرم ساال

 :کهجوابمو داد دقیقا طبق پیش بینی پدرم شروع کرد به سرزنش کردنم در حال سرزنش کردن بود
 ...آنجال با خانوادش برای یک ماه داره می ره مسافرت-

 :یه پوزخند زدم و توی دلم گفتم
 ...به جهندم ...چی کارکنم...خیلی ازش خوشم میاد*

 :خشکم زد دوباره حرف پدرمو توی ذهنم مرور کردم
م...باورم بذار آنجال داره برای یک ماه میره مسافرت....یعنی می تونم باخیال راحت با سیندرال قرار*

 ... نمی شه ...ینی بابا عشقت
ذاشتم روی گبا خوشحالی از جام بلند شدم از پله ها رفتم باال لباسمو باسرعت عوض کرد کالمو برداشتم 
دقیقا موقعی  سرم کلید ماشینو هم برداشتم و از خانه زدم بیرون و به سمت خانه ای آنجال ماشینمو روندم

د از یک با خانوادش می رفت تصمیم گرفتم قبل از این که منو بینن برم بع رسیده بود که آنجال داشت
از  ساعت برگشتم و توی ماشینم منتظر سیندرال شدم قلبم به سرعت می زد احساس می کردم می خواد

اشه و من بجاش دربیاد از استرس زیاد کف دستم عرق کرد بود می ترسیدم که سیندرال همراه آنجال رفته 
ل راحت حال شدم که می تونم ببینمش با باز شدن خونه و بیرون امدن سیندرال نفسمو با خیاالکی خوش

از ماشین  دادم بیرون و براش بوق زدم انتظار داشتم که با خوشحالی بیاد سمت ولی سرجاش ایستاذه بود
دادم  کونپیاده شدم و به سمتش راه افتادم صداش کردم وقتی دیدم جوابمو نداد دستمو جلوی صورتش ت

 ولی بازم متوجه من نشد
 :فکر کنم حواسش نیست باید بیارمش سرجاش با صدای بلند گفتم

 ببینم تو معموال همیشه دیگرانو منتظر خودت می ذاری؟-
 :نه خیر کال گویا خواب تشریف دارن سرمو بردم نزدیک صورتش و پرسیدم

 خوابی؟-
 :باهول وهمینطور تند گفتبا دیدن صورتم نزدیکیش هول شد و گونه اش سرخ شد 

جا چی  معلوم که نه.....)دورغ نگو اگه صورتمو نمی آوردم نزدیکت بیدار نمی شدی که(اصال تو این-
ماشین مال  کار می کنی؟برای چی بازم بدون اجازه ماشینو برداشتی؟)آخه یکی نیست به این بگه بابا این

 (خودمه
لبخند  تونست همه ایناو پشت سرم بدون نفس بپرسه یه هم خندم گرفته و هم تعجب کرده بود که چطوری

 :زدم وگفتم
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 دونه به دونه...)چون ممکن بمیری اون وقت من بدبخت می شم(تو چه قدر هولی...(stop) استپ-
ندادی...حاال  دختر.....اول این که من امدم دنبال تو....دوم برای ماشین اجازه دارم....سوم تو جواب من

 عادت داری دیگرانو منتظر خودت بذاری؟ بگو ببینم همیشه
 :اخم کرد و گفت

 (....فکر نکنم بهت ربطی داشته باشه؟)بچه پرو-
 ـچی؟

 ...همخونی که شنیدی-
 :بغلش کردم وگفتم

 دوباره بگو چی گفتی؟-
 :با ترس گفت

 هیچی....باورکن هیچی...می شه منو بذاری پایین-
 نه-
 (چرا؟)چون دوست دارم-
 اد دوست دخترمو بذارم زمینچون دلم نمی خو-

هیچ وقت  به سمت ماشین راه افتادم تمام تن داغ کرده بود برای اولین بارم بود که این طوری می شدم
ر ماشین اینطوری نشه بودم حتی زمانی که با آندریا بودم گذاستمش توی ماشین دروبستم وخودم هم سوا

 :یندرال گفتمشدم برای اینکه به احساسم فکر نکنم با شیطنت به س
 نمی خواهی حداقل بدونی اسم دوست پسرت چیه؟-

.... 
م بعد از که مال جاستین بیبر بود گذاشت friend boy وقتی دیدم ساکته ضبط ماشینو روشن کردم و آهنگ

 :تموم شدن آهنگ گفت
 نمی خواهی اسمتو بگی؟-

ین یه دم معمولی به خاطر هممی خواستم بیشتر بشناسمش نه به عنوان آرن ورما بلکه به عنوان یک آ
 :لبخند زدم و به دورغ گفتم

 آرجن و تو؟-
 (ستاره)باورم نمی شه ینی من عاشق یه دختر ایرانی شدم؟...بابا کجای؟-
 تو یه ایرانی؟-
کی باورش می ام...آره)هوم...جالب...خیلی جالبه...بین این همه دختر من عاشق یه دختر ایرانی شدم....-

 (شه؟
 ی ری برسونمت؟حاال کجا م-
 کفش فروشی-

-ok 
 :فتمبه سمت پاساژی که همیشه ازش خریدم می کردم ماشینو نگه داشتم وپیاده شدم و روبه ستاره گ

 بریم-
 :با بهت سرشو به سمت من برگردون و گفت

 تو...تو می دونی این جا کجاست؟-
 :سرمو تکون دادم و گفتم

 ش داخل این پاساژ به فروس می رسهآره....اینجا پاساژ)....(هست بهترین نوع کق-
 :با عصبانیت گفت

ن به من گفت خود هم می دونم ولی من اونقدر پول ندارم که بتونم اینجا کفش بخرم دیون)جان دیونه...ای-
ونی این بار ددیونه...اگه میدونستی که منذ چقدر پول دارم چنین حرفی نمی زدی...اما از اونجای که نمی 

 (می بخشمت کوچلو
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 :ندیم و به دورغ گفتمخ
عمه  این که ناراحتی نداره من اینجا یه کفش فروشی می شناسم که قیمت کفش هاش مناسبه)آره جون-

 ام(...تازه می تونی از دیدن کفش ها لذت ببری...بیا بریم
ده بود به زور بردمش داخل پاساژ انقدر قیافش دیدنی شده بود که حد نداشت چشاش اندازه گردو گردش

ق بودم مش که حد نداشت....توی افکارم غراطرف نگاه می کرد انقدر دلم می خواست بغلش کنم و ب وبه
 :که صدای ستاره منو از افکارم کشید بیرون

 ....پیس...پیس آرجن-
ی پیدا با اینکه شنیده بودم ولی جواب ندادم دوست داشتم بیشتر صدام کنه فکر کنم مشکل روحی روان

وژه خبرنگار ی بیا ببینی پسرت دیونه شده...حاال می گم خوبه کال سرمه مگر نه االن سکردم ...بابا کجا
..ینی بودم....اون وقت ناقوس مرگ من به صدا در می امد....ینی ازدواج با آنجال....ینی بدختی..

 بچارگی...فکر شو کن بشم شوهر اون خودخواه مغرور...وای چندش حتی فکر کدن بهش باعث می شه
ب باز کنم بگم ه تنم سیخ بشه ... با کشیده سدن دستم توسط ستاره از افکارم امدم بیرون تا خواستم لمو ب

 :جانم گفت
 (بیا بریم)داری شوخی می کنی مگه نه-
 برای چی ؟-
 تا نگی من از جام تکون نمی خورم-

 :نفسشو پرصدا داد بیرون وگفت
 دوست پسر آنجل اینجاست-
 خب این چه ربطی داره به تو؟-
 آنجالمچون اون فکر می کنه که من -

 :ناخواسته اخم کردم توی دلم گفتم
ی ذارم آخه کجای تو شبیه آنجالست به جز اون غلط کرده چنین فکری کرده تو فقط دوست دختر منی نم*

 ازچنگم درت بیاره
 :انقدر عصبانی بودم که حد نداشت با صدای بلندی گفتم

 چی؟-
 بگم آروم باش...اول بیا بریم بعدش قول می دم همه چیز رو برات-

 :با اینکه قانع نشده بودم ولی گفتم
 باشه-
 پس بدو-
 چرا؟-
 چون هر لحظه امکان داره که منو با تو ببینه-
ار کرده باشه...دستو بده...یک...دو...سه...باهم شروع کردیم به دویدن از بس از دست خبرنگارا فر-

سرشو  پشتش قایم شدی ستاره بودم دویدن برام دیگه عادی شده بود با دیدن دیوار رفتم سمتش وباهم
رف حآهسته برد بیرون تا ببین اثری از آجن هست یا نه وقتی سرشو به سمت برگردون شروع کرد به 

 ام....اونجارو ببین کفش فروشی-زدم ولی من اصال حواسم به حرفاش نبود 
 :شامو بستم و توی ذهنم شروع کردبه فش دادن خودمچ
جز یه بچه  احمق...دیونه...روانی...آخه این حرف بود تو زدی....خنگ تر از تو توی دنیا ندیدم....تو*

پولدار بدنخوره نیستی....مگه بار اولت که یه دخترو می بوسی که انقدر هول می 
 ...کنی....خنگ...خنگ...خنگ...خنگ

 م چه کفش های دارهبریم ببینی-
 باشه-
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دم به دستشو گرفتم و به سمت کفش فروشی رفتیم برای اینکه بیشتر از این به خودم فش ندم شروع کر
به  دیدن کفش ها که یه کتونی سفید با حاشورهای صورتی که اطرافش ابر داشت چشمو گرفتم خواستم

که قیمتش  تاره نگاه کردم اگه می فهمیدستاره نشون بدم ورداشتمش که با دیدن مارک کفش و قمیتش به س
 :چه قدره حتما از خریدنش پشیمون می شد مارکو همراه با قیمتش کندم و رو به ستاره گفتم

 ببین این به نظرت قشنگه؟-
 هوم-

***** 
  به پیش روی من تا چشم یار می کند دریاست

 نظررررررررررررررررررررررر رررررر
 :خندی وگفت حرفمو دوباره تکرار کردم اونم

 آره-
 پات کن-
 باشه-

 :از چهرش کامال معلوم بود که از کفش خوش امده تا خواست از پاش در بیار خیلی تند گفتم
 نه-
 چرا؟-

  گمبچون اگه درش بیاری می فهمی که چه قدر گرونه... نه نمی تونم اینو بگم باید یه چیز دیگه 
 نمی خواهی پات کنی؟ خب... خب....)فکرکن...فکرکن...پیداش کردم( مگه-
 چرا؟-
 خب نیازی نیست که درش بیاری بذار پات باشه-
 باشه بریم حساب کنم-

م که یه گنیباید بذارم خودش حساب کنه چی کارکنم....چی کارکنم...پیداش کردم بهش می ...اه...لعنتی
ش نمی توی جیب چیزیو یاد بگیر وقتی یه خانوم با دوست پسرش یابا یه مرد میاد بیرون هیچ وقت دست

ا رفتن بکنه...آره همینو بهش می گم تمام حرفامو گفتم و آخرش اضافه کردم بره بیرون منتظرم باشه 
دورغ نگفته  ستاره یه نفس عمیق از سر آسودگی کشیدم تا به حاال توی عمرم به یه نفر به این اندازه که

ارم وی پای ستاره خندیم با این کبودم رفتم سمت فروشنده و پول کفشو حساب کردم با دیدن کفش ت
 ناخواسته برای ستاره هدیه خریده بودم هدیه ای که هربار بادیدنش به یاد من می افتاد

رگشتم دستشو گرفتم و راه افتادیم اصال دلم نمی خواست به این سرعت ازش جدا بشم به خاطر همین ب
 بهش بگم

 می گم-
هم آشتی ول ازدواجشون باهم دعواشون شده و می خوان باخندم گرفته بود دقیقا شبیه زن وشوهرای که ا

 :کنن شدیم باخنده گفتم
 اول تو-
 موافقی یکم پیاده روی کنیم-

ی از پیشنهادش خیلی خوشحال شدم و درجا قبول کردم اینطوری می تونستم بیشتر بشناسمش تازه م
 ...جوری کنجکاو شدمتونستم بفهم که چرا دوست پسر آنجل فکر می کنه که ستاره آنجال ست بد

 آرجن-
 جانم-

 :ستاره به شدت سرخ شد بود تازه فهمیدم چی گفتم من با مکث گفت
 ام...می ری برام بستنی بخری-
 البته که می شه....همین جا صبر کن االن برمی گردم-
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ش دادم آخه رفتم سمت بستنی فروشی و دوتا بستنی خردیم البته بماند چه قدر موقع خریدن بستنی خودمو ف
هش دادم بیکی نبود بگه پسره دیونه چرا نپرسیدی چه بستنی دوست داره آخرشم به سلیقه خودم خریدم و 

وردن خی باقی بود که اونم مثل من عاشق بستنی شکالتی بود با لذت شروع کردم به بازم جای خوشحال
 :بستنیم که ستاره پرسید

 حاال چرا اینطوری بستنی می خوری؟-
 :منم بدون فکر گفتم

 آخه نمی دونی چه قدر مزه می ده....به خصوص اون بدون مزاحم-
 منظورت چیه؟-

زبس ام که سوتی دادم لعنتی همش تقصیر این خبرنگارسات سرجام وایستادم وچشامو بستم تازه فهمید
لم نمی کنه مراقبم تمام کارم هستند حتی نمی تونه به راحتی یه بستنی بخورم حاال که نیستند فکرشون و

 :سعی کردم بخندم و گفتم
ا م بیگمنظور خاصی نداشتم همین طوری گفتم....بادیدن پارک سعی کردم تا ذهنشو منحرف کنم....می -

 بریم اونجا بشنیم تا با خیال راحت بستنیمو بخوریم ستاره هم قبول کرد
تاره ستحمولم دیگه تموم شده بود واقعا دلم می خواست بدونم چرا دوست پسر آنجال فکر می کنه که 

 : آنجالست به محض اینکه نشستیم پرسیدم
 حاال تعریف کن چرا؟دوست پسر آنجال فکر می کنه که تو آنجالی؟-
م رفتم تا ببینم ...خب داستانش از این قرار که داشتم مثل همیشه کار می کردم که آنجال صدام کرد....منام-

ین طور اچی کارم داره....با مهربونی شروع کرد باهام حرف زدن...منم از تعجب چشام گرد شد....آخه 
علوم شد اون یه یه نفر....که ممهربونی از آنجال بعید بود....خالصه این که گفت باید به جاش برم مالقات 

 نفر کسی نیست جز جورج کسی که برای ازدواج با آنجال انتخاب شده بود....همین
 ام...پس تو رفتی هم به جای آنجال رفتی دیدن جورج-
 اوهم-

به خاطر  خیلی تعجب کردم با رفتارهای ستاره امکان نداره که جورج نفهمیده باشه که اون آنجال نیست
 :عجب پرسیدمهمین با ت

 اون وقت جورج شک نکرد که تو آنجال نیستی؟-
 نچ...چون حتی فرصتشو نکرد-
 چرا؟-
 ه؟نآخه ...من کاری کردم که حتی بیچاره فرصت نکرد که به این فکر کنه که من آنجال هستم یا -
 چه کاری؟-
 (...هیچی...اول از همه چرخ های ماشینشو پنچر کرد)چی؟-
 شوخی می کنی؟-
 نه-

 شد خیلی خیلی جالب شد....خب بعدش چی کار کردی؟ جالب
 ..توی سپوش نمک ریختم توی شرابش هم فلفل-

چشام گرد شد حتی فکرشو نمی کردم که ستاره انقدر شر باشه با تصور صورت جورج موقع خوردن 
د ندیخسوپ و شرابش خندم گرفت و با صدای بلند شروع کردم به خندیدن ستاره هم باهم شروع کرد به 

به خاطر  با اینکه پیش خودم تصور کردم چی اتفاقی افتاده ولی بازم می خواستم از زبون ستاره بشنوم
 :همین خندمو کنترل کردم و گفتم

 خب بعدش چی شد؟-
 فکر می کنی چی شد...جورج اول سوپ خورد بعدش هم شرابشو چون تند بود همشور تف کرد بیرون-

وش خالی کرد شدم ولی خیلی خونسرد از جام بلند شد و لیوان شرابمو ربا اینکه داشتم از خنده منفجر می 
 ...همین



                 

 

 

سیندرالی منمان ر  

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

34 

 

داشتم از خنده منفجر می شد سعی کردم که خودمو کنترل کنم ولی نتوستم و با صدای بلند شروع کردم به 
 :خندیدن و گفتم

م....پیدا شرتر ه بابا...تو دیگه...کی هستی...من فکر کردم فقط....خودم تخس وشرم....ولی نگو از من-
 می شه

 مگه تو هم شری؟-
رفی بزنم حخشکم زد بازم دوباره خودمو لو دادم باورم نمی شه من که اینجور نبودم هر وقت می خواستم 

 :اول فکر می کردم بعد می گفتم ولی حاال ...وقتی ستاره رو منتظر دیدم گفتم
 ام...شر هستم نه به اندازه تو-
 خب برام تعریف کن-

وزی که ببینم کدوم از خاطراتمو تعریف کنم اون روزی که داشتم بستنی می خوردم...نه...اون ربذار 
لدارم اون خربنگار سمجو انداختم توی آب...نه...باید یه چیزی تعریف کنم که مشخص نشه من بچه پو

که دیدم یه  رم....بذار ببینم ....آهان پیداش کردم اون روزی براش تعریف می کنم که رفته بودم شرکت پد
زش اپسره خیلی شیک برای استخدام امده و روی صندلی خوابش برده بود به سمت میزه منشی رفتم و 
اشی ماژیک خواستم اونم بهم داد ماژیکو برداشتم و به سمت پسره رفتم و روی صورتش با ماژیک نق

 :کردم صورتش انقدر بامزه شده بود که حد نداشت رفتم پیش منشی و گفتم
 تی من رفتم داخل اتاق بیدارش می کنی بیادوق-
 چشم-

ند دقیقه رفتم داخل اتاق پدرم سرش توی برگه های روی میز بود به خاطر همین متوجه من نشد بعد از چ
 :صدای در بلند شد و پدرم گفت

 بفرماید-
دمو خوهمون پسری که روی صورتش نقاشی کشیده بودم امد داخل با دیدن صورتش خندم گرفته بود اما 

 :کنترل کردم پدرم سرشو بلند کرد با دیدن صورت پسره عصبانی شدو با داد گفت
 بیرون-

م به پسره بدبخت از ترس فرار کرد منم دیگه نتونستم خندمو کنترل کنم و با صدای بلند شروع کرد
 :خندیدن بعد از اینکه خندیدنم تموم شد پدرم گفت

 نگو که کارتو بود-
 :با خنده گفتم

بهت بیا داخل تفاقا کار خودم بود...ولی واقعا صورتش خنده دار شده بود فکر کن آدم با اون همه اچرا ا-
 اون وقت روی صورتش نقاشی باشه خنده دار نیست بابا

کم تغیرش یپدرم هم شروع کرد به خندیدن البته بعدا پدرم اون پسرو استخدام کرد همین خوبه فقط باید 
  بدم همین

 :ریف کردنم تموم شد ستاره پرسیدبعد از اینکه تع
 خب قبال چی کاره بودی؟-

 :حاال چی بگم فکرکن...فکرکن... خیلی آروم گفتم
 دزد-
 چی؟-

زده بودم  خودم هم از حرفی زده بودم شاخ درآورده بودم ولی دیگه نمی تونستم کاریش کنم حرفی بود که
 :...به خاطر همین آب دهنمو قورت دادم وگفتم

 یه دزد-
 :ش گرد شد و باداد گفتچشما

 ....چی؟....دزد؟-
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برای چی داد می زنه ینی نشنیده بود ای بگم چی نشی پسر که همش خربکاری می کنی ...باید درستش -
 :می کردم دستمو تکون دادم و گفتم

 ..باور کنچرا اینطور نگاه می کنی باورکن گذاشتمش....از وقتی که تو رو دیدم دزدیو گذاشتم کنار..-
 :زده بودم به تمام معنا باید درستش می کردم آب دهنمو قورت دادم و گفتم گند

 ....ه فرق داریمی دونستم اگه بفهمی قبال دزد بودم ازم بدت میاد....اشتباه کرد که فکر می کردم با بقی-
 :از جام بلند شدم و راه افتادم...که ستاره یهو جلمو گرفت و با نفس نفس گفت

 چقدر تند راه می ری..تازه آدم دست دخترشو همینطوری ول نمی کنه برههی....صبر کن....-
 :از حرفش خندم گرفت خندیدم و گفتم

 افقعی؟قبول...ولی من اونقدر پولدار نیستم که تو رو به یه رستوران شیک دعوت کنم با فس فوت مو-
 کامال پایه ام-
 پس بزن بریم-

 2رم بیادساصال دوست نداشتم بالی  1ه خاطر دو دلیل مهماز قصد پیشنهاد دادم که بریم فست فوت اون ب
 اینطوری نمی فهمید که من یه بچه پولدارم

ی خواد بره مباهم نهار خوردیم بعد از اینکه نهارمون تموم شد تا غروب پیاده روی کردیم که ستاره گفت 
ریم هاد دادم که بولی من اصال دلم نمی خواست که به این زودی ازش جدا بشم به خاطر همین پیشن

بیلط  شهربازی اونم قبول کرد با هم رفتیم شهربازی وقتی رسیدم من رفت سمت بیلط فروشی و چند تا
بود اون  خریدم از تمام بیلط های که گرفته بودم دوتاشونو بیشتر از همه دوست داشتم یکیش ترن هوای

 :یکی هم قطار وحشت بود بیش ستاره برگشتم و گفتم
 وست داری اول بری ترن هوایی یا قطار وحشت؟انتخاب کن د-

 :دماغشو چین داد با این کارش صورتش خیلی بامزه شده بود و گفت
 ترن هوایی-

ا هم به امان از دست این دخترا همیشه چیزیرو اتتخاب می کن که به نفعشونه با خنده قبول کردم و ب
ته و با اون از دستام کالمو گرفتم تا نی افسمت ترن هوای رفتیم و سوار شدیم و ترن راه افتاد با یکی 

م یکی هم میله رو اولش سرعت ترن کم بود ولی بعدش سرعت پیدا کرد هر وقت که سوار ترن می شد
غ می کشیدم مجبور بودم که ساکت باشم ولی این بار نیاز نبود به خاطر همین من مثل بقیه سر پیچ ها جی

 :ایستاد یه لبخند بجنش به ستاره زدم وگفتم و ستاره هم می خندید بعد از اینکه ترن
 حاال هیچی هم نباشه نوبت قطار وحشته-

د خنده دار با ستاره به سمت قطار وحشت راه افتادیم ...قیافه ستاره موقعی که چشماشو از ترس بسته بو
 :شده به خصوص موقع برگشت یه جیغ بلند زدمنم سربه سرش گذاشتم و گفتم

 ترس که نداره جوجو-
وب که وقتی قطار حرکتش تموم شد سریع خم شدم وکالمو برداشتم گذاشتم سرم چون افتاده بود حاال خ

ش گیج یاده شدن ستاره سر÷قطارشیشه محافظ داشت مگر نه من نمی دونستم باید چی کار می کرد موقع 
 ای کاشرفت و منم گرفتمش وقتی دیدم اصال حالش خوب نیست بغلش کردم عجب اشتباهی کرده بودم 
روش و  سوارش نمی کردم اگه اتفاقی براش بی افته خودمو نمی بخشم با دیدن صندلی ستاره رو نشوندم

 :خودم هم جلوش زانو زدم و گفتم
 خوبی ستاره؟-
 آره خوبم ...فقط برای یه لحظه سرم گیج رفت همین-
 مطمئنی؟-

ا خوردنش ه بگیرم اینطوری حداقل بقبل از اینکه جوابمو بده از جام بلند شدم و رفتم تا براش آبمیو
خنده به  فشارش باال می امد آبمیوه رو خریدم و برگشتم بهش دادم موقع خوردن آب میوه دیدم داره می

 :خاطر همین گفتم
 به چی ؟می خندی؟-



                 

 

 

سیندرالی منمان ر  

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

36 

 

ستاره هم که نتظارشو نداشت آبمیوه پرید توی گلوش شروع کرد به سرفه کردن من اروم شروع کردم به 
 :شتش تا سر اش بند بیاد با شیطنت گفتمزدن روی پ

 نمای کلک از قصد سرفه می کنی که نگی به چی میخندیدی آره...باشم منم به موقعش تالفی می ک-
م به چشماش از تعجب گرد شد صورت آبمیوه ایش با اون چشمای گرد شده خنده دار شده بود شروع کرد

 :خندیدن بریده بریده گفتم
 .....خقیا...قیاف....قیافت.

 وقتی به خودم امدم دیدم که جلوی خانه ام ...ینی من این همه پیاده امدم اون وقت خودم هم
شینو نفهمیدم...ماشینم کجاست؟...ای وای ...ای هوار...ای بابا کجای ببینی که یه دونه پسرت ما

ی چگه بابا بپرس ماشین کجاست اون وقت من همینطوری دم فروشگاه جا گذاشت....بدبخت شدم رفت ا
اره دردسرای که کار کنم ...تازه یادم افتاد که پدر من کال از این اخالقا نداره با تنها چیزی که مشکل د

ا دیدن من درست می کنم نه چیز دیگه....اصال بذار ببینم ساعت چنده که چراغ های خانه خاموشه...ب
ت دادم ن وقت من تازه برگشتم خانه باورم نمی شه....آب دهنمو قورشبه او 2ساعت چشام گرد شد ساعت

آروم از پله  خیلی آهسته در خانه رو باز کردم و رفتم داخل و خیلی آروم رفتم سمت پله ها مثل دزد خیلی
 ... شدنها شروع کردم به باال رفتن نفسمو پرصدا دادم بیرون تا اینجا که بخیر گذشت و کسی بیدار 

 (ا این ساعت کجا بودی؟)کی منو بفروخت...اگه پیداش کنم خودم خفه اش می کنممعلوم ت*
 :سرمو برگردونم و رو به پدرم گفتم

  پدر شما بیدارید-
 (اوهم چون منتظر تو بودم....حاال بگو تا این ساعت کجا بودی؟)چی بگم؟*
 بیرون-

 :پدرم یه نگاه کرد و گفت
)امشب ر توضیح بدی تا این وقت شب بیرون چی کار می کردی؟بهتره بریم بشنیم تا تو بتونی راحت ت*

القا عجب گیری داد بفهمه من بیرون چی کار می کردم....حاال خوبه دو دقیقه پیش گفتم از این اخ
 (...نداره

حال ما  با پدرم به سمت حال رفتیم و نشتیم عجیب بود که چرا چراغ های حال روشن نشد آخه چراغ های
ص اگر در شب رفت و آمد می کرد روشن می شد همینطور که داشتم با تعجب به جوری بود که شخ

 :چراغا نگاه می کردم پدرم گفت
 می شنوم*

 :با بهت برگشتم و گفتم
 چی رو؟-

 :پدرم پاشو انداخت روی پاش و دستاشو توی هم قفل کرد و گفت
 (چطوره برم از سیندرال بپرسم؟)جانم از....از کی؟*

 :عین هو نلبعکی بابام خندید و گفتخشکم زد چشام شد 
 چیه ؟چرا صورت شده شبیه عالمت سوال؟*

 :برای رد گم کردن قیافه حق به جانبی گرفتم و گفتم
 بابا.... سیندرال کارتونه-

 :پدرم یه کاغذو بازه کرد وگفت
 فعال این که واقعی*

اد دستش ند ینی کی نقاشیو دچشام زوم کردم بادیدن نقاشی ستاره دست پدرم دهنم از زور تعجب باز مو
 :اگه پیداش کنم خودم صد در صد زنده اش نمی ذارم خودمو جمع جور کردم و گفتم

 من اصال این دختر نمی شناسم.... شاید یکی می خواسته شما رو سربه سر بذاره-
 :پدرم توی جاش نیم خیز شد و گفت
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ره؟)چی...نه...نباید بذارم بره مگرنه همه فردا صبح وقتی خودش اینجا بود معلوم میشه قضیه از چه قرا*
 (....چیز بهم می ریزه

 :نه...پدرم دوباره روی صندلی نشست آب دهنمو قورت دادم و گفتم-
 ام...خب...چیزه....اسمش....اسمش ستاره ست و یه ایرانیه-

شروع  ه وچشامو بستم و دستمو به عنوان ضربدر گرفتم جلو ی صورتم و منتظر بودم که پدرم منفجر بش
 :کنه به داد و بیدا و بگه که

 تو پسر من عاشق یه دختر ایرانی شدی؟می خواهی باورکنم؟همین االن از جلوی چشام گم شو؟*
از کردم که یه چند دقیه توی همون حالت بودم که دیدم هیچ اتفاقی نمی افته دستامو برداشتم و چشامو ب

 :ید گفتمدیدم پدرم خیلی عادی داره نگام می کنه با ترد
 بابا حالت خوبه؟-
 اهوم...بقیه اش*
 ینی االن شما نمی خواهید سرم داد بزنید؟-
 نه*
 مطمئنید؟-
 آره*

 :با ترید به پدرم نگاه کردم چهره اش آروم و مشتاق بود ...باتردید ادامه دادم
 ام...چیزه..ستاره...ستاره...یه... خدمتکاره

 :ین بار حتما منفجر می شه و می گهدوباره حالت دفاعی گرفتم مطمئن بودم که ا
 خدمتکار حتی حرفشو نزن-

 :م بگماین بارم هیچ اتفاقی نی افتاد...تصمیم گرفتم چشامو ببندم و همه چیزو یه دفعه و پشت سره
.تمام ستاره خدمتکار شخصی آنجالست....روزی که رفته بودم آندریا رو برسونمش باهاش آشنا شدم..-

 ه اش همین بودشب هم باهاش بودم...هم
 (...زیادی از حد خالصه بود)جانم*

ی شد چشام گرد شد باورم نمی شه که پدرم چنین حرفی زد اصال انتظارشو نداشتم چی فکر می کردم چ
 :....پدرم که دید من ساکتم گفت

مه چیزیو که سیندرال خدمتکاره....)بله(اسمش ستارست...)اهوم...(تموم شب هم باهاش بودی,فکر کنم ه*
ن چیه منگفتی یا خودت می گی یا فردا صبح از خودش می پرسم...)ای بابا ....اینم فهمیده نقط ضعف 

 (دست گذاشته روش....مجبورم همه چیزیو بگم...من چقدر بدبختم
دای نفسمو پر صدا دادم بیرون و شروع کردم به تعریف کردن وقتی تعریف کردن تموم شد پدرم با ص

 :دن و بریده بریده گفتبلند شروع کردن به خندی
ن تو...یه دزد....باورم نمی شه....پسرمن....بزرگ ترین راننده خودرهای رالی....پولدارتری*

شخص....برای اینکه دل یه دخترو بدست بیاره دورغ گقته ....اونم چه دورغی اینکه یه 
شده پسر  ختری که باعثدزده....وای...وای مردم ازخنده....جالب شد....خیلی جالب شد....دوست دارم د

 (من برای به دست آوردنش بهش بگه دزد از نزدیک ببینم)جانم....چی؟
 :با بهت گفتم

 شوخی می کنی دیگه بابا؟-
 نه برعکس جدی گفتم واقعا می خوام از نزدیک ببینمش ....همین فردا بیارش اینجا*
 نمی شه-
 چرا؟*
بچه  تاره شک می کنه بعدش می فهمه که من یهچون...چون اگه بخوام همین فردا بیارمش دیدنتون س-

 یدنتوندپولدارم اونم موقع فکر می کنه که سرکارش گذاشتم یه هفته به من وقت بدی اون وقت میارمش 
 قبول یه هفته وقت داری که بیاریش ...حاال برو بخواب*
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 چشم-
اره اولین خیلی خوشحالم ستبا خوشحالی از پله ها رفتم باال از اینکه پدرم می خواد ستاره رو ببینه 

 بم برددختری پدرم درموردش انقدر کنجکاو... از خوشحالی زیاد حتی نفهمیدم چطوری و چه زمانی خوا
ن ستاره کامل توی آینه خودمو دیدم تیپم مثل همیشه خوب بود کالمو برداشتم و گذاشتم سرم تیپم برای دید

و را  حالی دارم بال در میارم سوار ماشینم شدمبودبالخره امروز بعد از سه روز می بینمش از خوش
رسم کم بشه افتادم ماشینو جلوی در خانه ی آقای ملهوترا نگه داشتم یه نفس عمیق کشیدم که یکم از است

رم نمی شد با همین که خواستم از ماشین پیاده بشم ستاره از در امد بیرون چشام از تعجب گرد شد بود باو
 :تمبهت رفتم سمت ستاره وگف

 این چیه که پوشیدی؟-
 :ستاره سرشو با خوشحالی بلند کرد وگفت

 خوشحالم که دوباره می بینمت-
 ام...من خوشحالم که دوباره می بینمت...نگفتی اینه چیه پوشیدی؟-

 :یه نگاه به لباس های تنش کرد و گفت
 مال آنجالست-
 خب برای چی لباس های آنجال رو پوشیدی؟-

 :د بیرون و گفتنفسشو باعصبانت فرستا
 همش تقصیر جورجه-
 منظورت چیه؟-
مالقات کنه  بابای جورج زنگ زده به بابای آنجال و گفته که جورج می خواد برای یه بار دیگه آنجال رو-

ی که آنجال ...پدر آنجال هم از اون می خواد که بر گرده اینجا و به مالقات جورج بره...ولی از اونجا
جم می زد و گفت که دوباره باید به جای اون برم دیدن جورج اگه نرم اخراخیلی خود ری به من زنگ 

 کنه
از شرش  با شنیدن حرفهای ستاره نفرتم از آنجال چند برابر شد دلم می خواست برم بگیرم خفه اش کنم

 :راحت بشم انقدر عصبانی بودم که حد نداشت با همون عصبانیتم به ستاره گفتم
 ت داری؟با جورج کجا قزار مالقا-
 توی البی هتل)...(قرار دارم-
 خیلی خب سوار شو می رسونمت-
  باشه-
 

 ماشنو جلوی هتل نگه داشتم ستاره هم بدون اینکه چیزی بگه پیاده شد و رفت داخل هتل
 .....آخ همچین دلم می خواد کله ای این آرجنو بکنم دلم خنک بشه پسریه بیشور نفهم...ا..ا

 دخترش هستم به جای اینکه جلمو بگیر نرم دیدن جورج من رسوند هتلانگار نه انگار من دوست 
 ...اصال هر چی آتیش از زیر سر این عجوزه پیره گفتم می ره سفر دست از سر من بدبخت بر می

ارم کابوس ددار...اما خیالی بیش نبود....وقتی امروز صبح شماره آنجال افتاد روی گوشیم فکر کردم که 
تلفنمو  ومین خودمو وشگون گرفتم که جز درد چیزی نسیبم نشد آب دهنمو قورت دادم می بینم به خاطر ه

 :جواب دادم
 بله بفرماید خانوم-
 (سالم عزیزم خوبی)بازم افتادم توی دردسر-
 بله خوبم-
زنگ زدم چون کارت داشتم...)کامال تابلو بود(می خواستم که دوباره به جای من دوباره بری مالقات -

ه(خودت می دونی که لباسام کجاست...)متاسفانه بله(برو لباس دکلته نباتی بلند , سرویس جورج)اوه ن
با کیف وکفش مشکی بپوش ...آرایش نقره ای هم بکن جورج توی البی هتل)...( منتظرته ...آهان پروانه 
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یادم امد امیدوارم این بار واقعا کاری کنی که جورج نخواد برای بار دیگه مالقات کنه مگر نه اخراجی 
 .....تق

ی ماون وقت بازم  ای بگم که کچل بشی جورج من از دست راحت بشم....من اون همه بال سرش آوردم
بانیت از جام خواد منو مالقات کنه ...اگه من کاری نکردم که به غلط کردن بی افتی ستاره نیستم...با عص

فشم همینطور بلند شدم رفتم توی اتاق آنجال و در کمد شو باز کردم لباسی که گفته بود برداشتم کیف و ک
تم روی صورتمو انجام دادم سرویسم انداخ لباسمو عوض کردم و لباس های آنجال رو پوشیدم آرایش

ردم با دیدنش کموهام هم باال بستم و جام بلند شدم و رفتم بیرون سرم پاین بود با صدای آرجن سرمو بلند 
 :انقدر خوشحال شده بودم که حد نداشت با خوشحالی گفتم

 خوشحالم که دوباره می بینمت-
 گفتی این چیه پوشیدی؟ام...منم خوشحالم که دوباره می بینمت ....ن-

 : یه نگاه به لباسام کردم و بهش گفتم
 مال آنجالست-
 خب برای چی لباس های آنجال رو پوشیدی؟-

یرون و ببا یادآوری این که قرار برم مالقات جورج دوباره عصبانی شدم و باعصباتیت نفسمو فرستادم 
 :گفتم

 همش تقصیر جورجه-
 منظورت چیه؟-

 :تجن تعریف کردم صورتش از عصبانیت حسابی سرخ شده بود با عصبانیت گفتمام ماجرا رو برای آر
 با جورج کجا قزار مالقات داری؟-
 توی البی هتل)...(قرار دارم-
 خیلی خب سوار شو می رسونمت-

دم انقدر دلم می خواست اون موقعی که این حرف زد خفش کنم دلم خنک بشه...ولی خودمو کنترل کر
انیم هاش حرف نزدم با این کارم می خواستم بهش نشون بدم چقدر از دستش عصبتوی ماشین از قصد با

گیره  توی را همش به خودم امیدواری می دادم که آرجن هر طور که شد جلوی مالقات منو با جورج می
یدا کنم که پولی ....نفسمو پرصدا دادم بیرون االن وقت فکر کردن به رفتارای آرجن نبود باید یه راهی 

 این جورجو از سرم کم کنمشر 
وه ای بالخره بعد از پنج دقیقه گل پسر تشریف آوردن و روبه روی من نشست جورج یه نیم کت چرم قه

ا لبخندی که همراه با یه لباس سفید و شلوار مشکی پوشیده بود موهاشو هم به سمت باال درست کرده بود ب
 :روی لبش بود گفت

 ؟بخشید که دیر کردم....حالت خوبه-
دقیقا شبیه  با اینکه به شدت از رفتارای آنجال متنفرم ولی برای اینکه روی این پسریه پرو کنم مجبورم

ز روی اآنجال رفتار کنم به خاطر همین به جای جواب یه پوزخند خیلی خوشکل زدم که باعث شد لبخند 
 :صورت جورج محو بشه و خودشو جمع و جور کنه با لحنی خشکی گفت

 ری؟چیزی می خو-
 :بازم یه پوزخند قشگل زدم و گفتم

 قهوه ای تلخ فرانسوی داغ-
وقع امد مجورج هم یه پوزخند زد و گارسونو صدا کرد و سفارش دوتا قهوه ای تلخ فرانسوی داغ داد تا 

ق گارسون جورج حرفی نزد همچین دلم می خواست با کیف بکوبنم توی صورتش... پسریه الدنگ ,احم
رو  گاو زل زده به من خب بگو چه مرگت خیال منو راحت کن...گارسون قهوه ها,االغ همینطور مثل 

رد گذاشت و رفت تا جورج خواست حرفی بزنی یه دختر الغر مو بلند دستشو دور گردن جورج حلقه ک
 :و صورت جورجو بوسید گفت

 چطوری عزیزم؟ خوبی؟-
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م عین غاز بازنشه ...جورج که کامال چشام اندازه دوتا گردو گرد شد خیلی خودمو کنترل کردم تا دهن
 شوکه شده بود که حد نداشت وقتی به خودش امد دست دختر رو با عصبانیت باز کرد و گفت: شما؟

ورج و قبل از اینکه دختره بتونه جواب جورج بده یه دختر دیگه مثل فشنگ خودشو انداخت توی بغل ج
 :گفت

 اوه عسلم ...چقدر دلم برات تنگ شده بود-
 :با عصبانت دخترو از بغلش جدا کرد و گفت جورج

 تو دیگه کی هستی؟چی می گی برای خودت؟-
  مدیچشم روشن پس به جز من با دونفر دیگه هم دوستی به خاطر همین بود که دیگه به دینم نمی ا-

صبانی عبا بهت سرمو برگردونم سمت صدا که یه دختر سانتی مانتیو دیدم که اخم کرده بود و به شدت 
ود با عصبانیت امد سمت جورج و یه سیلی محکمی زد توی صورت جورج منم که منتظر یه فرصت ب

ن به بودم تا از دست جورج خالص بشم قهومو برداشتم و ریختم توی صورت جورج و از هتل امدم بیرو
با ... محض اینکه امدم بیرون از خنده منفجر شدم چهره جورج انقدر خنده دار شده بود که حد نداشت
که انقدر خنده راه افتادم که صدای بوق ممتد یه ماشین بدجوری رفت روی عصابم برگشتم تا ببینم کیه؟

 :بوق می زنه می ره روی عصابم که با دیدن آرجن چشام گرد شد آرجن با خنده گفت
 بیا سوار شو-

.حاال نو ببره..پسره ی پرور پس تمام مدت اینجا توی ماشین بود اون وقت حاضر نشد که بیاد داخل م
نم...اخم باخنده امده می گه بیا سوار شو....عمرا مگر توی خوابش ببینه به این سادگی باهاش آشتی ک
نت بسوزه کردم و دوباره راه افتادم آرجنم شروع کرد به دوباره بوق زدن انقدر بوق بزن تا بوق ماشی

..نفسمو با ن قط شد فکر کنم دیگه رفت .عمرا محلت بذارم ....بالخره بعد از چند دقیقه صدای بوق ماشی
غ خوردم ناراحتی فرستادم بیرون پسره ی احمق...یه هو دستم ازپشت سر کشیده شد برگشتم محکم با دما

کی این  توی سینه کسی که دست منو کشیده بود دماغم بدجوری درد گرفته بود سرم بلند کردم تا ببینم
 :گفتمکارو کرده که با دیدن آرجن اخم کردم و 

 دستمو ول کن-
 :خیلی خونسرد گفت

 چرا؟-
 :با داد گفتم

تم دستمو چرا؟...پسره ای احمق...منو باجورج تنها گذاشتی اون وقت می گی چرا؟...دستمو ول کن...گف-
 ول کن

 :آرجن منو کشید توی بغلش وبا لحن دلجویانه ای گفت
ت:برای دا کرد و توی چشام زل زد و گفاز اینکه با جورج تنهات گذاشتم متاسفم.....منو از خودش ج-

 اینکه منو ببخشی حاضرم هرکاری کنم
 :خیلی از دستش دلخور بودم می خواستم تالفی کنم به خاطر همین با تردید گفتم

 هرکاری؟-
 هرکاری-

 :یه لبخند خبیث زدم وگفتم
 باید بخونی؟-
 چی؟-

 :لبخندمو عریض کردم و گفتم
 باید بخونی-
 ...ولی-

 خودت گفتی که حاضری هرکاری کنی پس باید بخونیولی نداره 
 :مکث طوالنی کرد و گفت
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 قبوله بریم-
 کجا؟-

 جای که من بتونم بخونم
ا این فکر با هم سوار ماشین شدم به آرجن نگاه کردم اصال فکرشو نمی کردم که قبول کنه ولی کرد ...ب

می خندم لبخندم عریض تر شد که آرجن صدای اصال قشنگی نداره و من همش مسخره اش می کنم و 
ر افراد جورج ماشینو جلوی یه بار نگه داشت و پیاده شدیم آرجن دستمو گرفت و با هم رفتیم داخل با

فت و خیلی کمی توی بار بودن جورج با دیدن سن دستمو ول کرد ورفت روی سن به نوازنده ها چیزی گ
 :برگشت سرجاش یه نفس عمیق کشید و گفت

ل دادم که دای زیاد خوبی ندارم...اما از اون جای که به کسی که خیلی دوستش دارم قوام...راستش من ص
 براش بخونم تا منو بخشه امیدوارم از چیزی که می خونم هم اون خوشش بیاد هم شما

 :نوازنده ها شروع کردن به زدن و آرجن هم شروع کرد به خوندن
I won't let the night stand in my way 

 ک تاریکی شب جلوم رو بگیرهنمیذارم 
I know what I want, I know what I can 

 میدونم که میخوام ، میدونم که چی کار میتونم انجام بدم
I'm only here to find you, you 

  من اینجام تا فقط تورو پیدا کنم ، تورو
All I need is you by my side 

 همه جیزی که نیاز دارم اینه تو کنارم باشی
All I wanna do is lay down next you 
 همه چیزی که میخوام اینه که کنارت براز بکشم

Cause I all I need is one love 
 چون همه ی نیازم یه عشق هست

Cause I all I need is one love 
 چون همه ی نیازم یه عشق هست

Baby give it to me 
 عزیزم این رو بهم بده

Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 
 چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه

Baby no no nobody, has got what I need 
 عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده

Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 
 تم باهات باشهچون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیش

Baby no no nobody, has got what I need tonight 
 عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو امشب به دست نیاورده

See i've made mistakes time after time, time, time 
 اما من هر بار پشت هم اشتباه کردم

But no not today, won't leave till I find what i'm looking for 
 اما امروز دیگه نه ، ترکت نمیکنم تا وقتی چیزی که میخوام رو پیدا نکنم

I'm only here to find you, you 
 من فقط اینجام تا تورو پیدا کنم

All I need is you by my side 
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 همه چیزی که میخوام هم اینه تو کنارم باشی
All I wanna do is dance under the moon 

 کاری که میخوام بکنم اینه باهات زیره نور ماه برقصمتنها 
Cause I all I need is one love 

 چون همه ی نیازم یه عشق هست
Cause I all I need is one love 

 چون همه ی نیازم یه عشق هست
Baby give it to me 

 عزیزم این رو بهم بده
Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 

 چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه
Baby no no nobody, has got what I need 

 عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده
Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 

 چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه
Baby no no nobody, has got what I need tonight 

 عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو امشب به دست نیاورده
Your love is like a rollercoaster 

 (عشق تو مث یه رولرکوسترهست ) یه چی تو مایه های ترن هوایی از اون ترس ناکاش
The way that you take my breath away 

 و میگیریشیوه ای که تو نفسم ر
It feels like i'm slowly falling deeper and deeper, deeper and deeper 

 این حسی بهم دست میده انگار دارم به عمق عمق سقوط میکنم
Cause I all I need is one love 

 چون همه ی نیازم یه عشق هست
Cause I all I need is one love 

 چون همه ی نیازم یه عشق هست
Baby give it to me 

 عزیزم این رو بهم بده
Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 

 چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه
Baby no no nobody, has got what I need 

 عزیزم هیچ هیچ هیج کسی چیزی که میخوام رو به دست نیاورده
Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 

 چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه
Baby no no nobody, can give it to me 

 عزیزم نه نه هیچکس نمیتونه اینو بهم برسونه
Cause I don't want-want nobody when I got-got your body 

 چون نمیخوام هیچ کسی وفتی پیشتم باهات باشه
ند امد آهنگ صدای دست و هورا بلند شد آرجن هم به عنوان تشکر سرشو خم کرد و با لبخبا تموم شدن 

 :سمتم دستشو انداخت دور کمرم و گفت
 حاال منو می بخشی؟-
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 :م بلند شد آرجن سرشو کشید عقب وزیر گوشم گفتکردم که صدای جیغ و هورای مرد
 موافقی آشتیمونو جشن بگیریم-

-لوی سینما جبا لبخند سرمو تکون دادم و با آرجن از بار امدیم بیرون و سوار ماشین شدیم آرجن ماشینو 
 بهتره بریم

 اهوم-
م به یه هباهم از سینما بیرون امدیم و سوار ماشین شدیم تا موقع نهار با آرجن گشتیم و برای نهار 

عد از بیم و تمام اتفاقی که برای جورج افتاده بود براش تعریف کردم و حسابی خندیدم رستوران رفت
 رستوران هم منو به خانه رسوند و خودش هم رفت

سوندم با خنده و سرعت به سمت خانه راه افتادم حسابی دیرم شده بود باید خودمو هرچی زودتر می ر
شتم تا شب با تا برم مسابقه ...اگر امروز مسابقه ندا خانه تا لباسام و هموینطور ماشینمو عوض می کردم

تم ....امروز ستاره می گشتم از اونجای که راحت تر بتونم با ستاره در ارتباط باشم شماره موبایلشو گرف
ده بودم سخت ترین کار عمرمو کردم ینی بار اولین بار توی عمرم آواز خوندم موقع خوندن انقدر ترسی

موقع  به حاال توی عمرم برای کسی نخوده بودم اونم جلوی مردم به خاطر همین که حد نداشت چون تا
وقتی ستاره  خوندن چشامو بستم تا نبینم اطراف چه اتفاقی می افته وقتی خوندم تموم شد چشامو باز کردم
 و چطوریرو جلوم دیدم قلبم آروم گرفت و با شد که بخندم...نمی دونم حسی که اون موقع و االن دارم

ای اولین بار باید توضیح بدم تنها چیزی که می تونم بگم اینکه خیلی خوشحالم حتی بیشتر از زمانی که بر
سرعت پیاده  توی مسابقه رالی نفر اول شدم و کاپو باالی سرم بردم...ماشینو جلوی خانه نگه داشتم و با

 :شدم و رفتم داخل خونه که صدای پدرم منو میخوب کرد
 چه خبر؟*

انه باشه به سمت سرمو برگردونم با دیدن پدرم چشام گرد شد سابقه نداشت که پدرم این موقع خ با بهت
 :پدرم وقتی دید که من حرفی نمی زنم گفت

 نگفتی چه خبره؟*
 :از شوک بیرون امدم می دونستم که منظورش چیه ولی خودمو زدم به اون راه و گفتم

 منظورتون چیه پدر؟-
 :نو نگاه کرد و گفتپدرم منو یه جور خاصی م

 از لبخند روی لبت معلوم که پیش ستاره بودی...حاال منظورمو فهمیدی؟-
وشحالم ولی با اسم ستاره لبخندم پرنگ تر شد از اینکه پدرم انقدر کنجاو که راجب ستاره بدونه خیلی خ

 :فعال وقت برای تعریف کردن ندارم با لبخند به پدرم گفتم
تم براتون قت ندارم که براتون تعریف کنم االن باید برم مسابقه وقتی برگشکامال فهمیدم ولی فعال و-

 تعریف می کنم...فعال
زدم بیرون  با سرعت از پله ها رفتم باال و لباسمو عوض کردم کلید فرایمو برداشتم و با سرعت از خانه

یختن راز خبرنگار وسوار ماشینم شدم با تمام سرعت به سمت پیست روندم تا پامو گذاشتم بیرون سیل 
خل ولباسمو سرم و سوال پیچم کرد که تا به حاال کجا بودم ولی من بدون اینکه جواب بهشون بدم رفتم دا

سمتم و  برای مسابقه عوض کردم و به سمت پیست رفتم وقتی خودمو رسوندم به ماشین مربیم با اخم امد
 :گفت

 تا االن کجا بودی؟*
 

ردی سوار ماشنم شدم و به سمت خط شروع رفتم و منظر شروع مسابقه بدون اینکه جوابشو بدم با خونس
شدم با شلیک تیر داور مسابقه شروع شد رقابت تناتنگی بین من و بزرگ ترین رقیبم ادورد ایجاد شده 

باید اعتراف کنم که ادوراد راننده با مهارتی تا به حاال کسی نتوسته که شکستش بدم به خاطر همین می 
ز مهم ترین مسابقه ی که من دارم با رسیدن به پیچ آخر سرعت ماشینمو بردم باال و از شه گفت امرو

ادوارد زدم جلو واز خط پایان رد شدم گذارشگر با صدای بلند پیروزی منو به اردوارد اعالم می کرد 
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وشحالی به ...از ماشینم که پیداه شدم افراد گروم به خاطر برد ریختن سرم مربیم هم خوشحال بود ...با خ
سمت جایگاه رفتم بعد از یه عالمه تشریفات بالخره مدال طال انداختن گردنم و کاپو بهم دادم با خنده کاپو 

بردم باال و صدای دست و هواری مردم بلند شد بعد از اینکه اهدای جوایز تموم شد از سکو امدم پاین 
امد سمتم و دستشو به سمت دارز کرد خبرنگار همش عکس می گرفتن و سوال می کردن ادوارد با خنده 

 :و گفت
 اولش فکر می کردم که جا زدی ولی توی پیست خالفشو بهم ثابت کردی بهت تبریک می گم*

 :با خوشحالی دستشو گرفتم و گفتم
 ممنون مسابقه دادن با تو برای من افتخار بزرگی بود*

ن دارم روز مهم ترین مسابقه ی که مبه حاال کسی نتوسته که شکستش بدم به خاطر همین می شه گفت ام
ذارشگر با گبا رسیدن به پیچ آخر سرعت ماشینمو بردم باال و از ادوارد زدم جلو واز خط پایان رد شدم 

ه خاطر برد صدای بلند پیروزی منو به اردوارد اعالم می کرد ...از ماشینم که پیداه شدم افراد گروم ب
فات بالخره خوشحالی به سمت جایگاه رفتم بعد از یه عالمه تشری ریختن سرم مربیم هم خوشحال بود ...با

دم بلند شد بعد مدال طال انداختن گردنم و کاپو بهم دادم با خنده کاپو بردم باال و صدای دست و هواری مر
دن از اینکه اهدای جوایز تموم شد از سکو امدم پاین خبرنگار همش عکس می گرفتن و سوال می کر

 :ه امد سمتم و دستشو به سمت دارز کرد و گفتادوارد با خند
 اولش فکر می کردم که جا زدی ولی توی پیست خالفشو بهم ثابت کردی بهت تبریک می گم*

 :با خوشحالی دستشو گرفتم و گفتم
 ممنون مسابقه دادن با تو برای من افتخار بزرگی بود-
 این راحتی ازم ببریبرای من همینطور اما مطمئن باش که دفعه بعد نمی ذارم به *

الی از با خنده ازم جداشد موقعی که داشتیم باهم حرف می زند خبرنگارا همش عکس می گرفتن با خوشح
 پیست امدم بیرون و لباسمو عوض کردم و رفتم خانه
 :وقتی رسیدم خانه اریکا کاپو از دستم گرفت و گفت

 تبریک می گم آقا...پدرتون منتظر شماست-
 ممنون-

 :رفتم سمت سالن پدرم با دیدن گفتبا لبخند 
 چه خبر؟-

 :از هول بودن پدرم حسابی خندم گرفت بود با شیطنت گفتم
 هیچی مسابقه رو بردم-
 می دونم ولی منظور من مسابقه نبود... بلکه ستاره بود-

 :نشستم و گفتم
 امروز برای اولین بار توی عمرم خوندم و منت کشی کردم-

 :وگفتپدرم شروع کرد به خندیدن 
ری که ستاره رو واقعا جالبه ... خیلی جالبه...تا یادم نرفته باید بهت بگم که فقط دو روز دیگه فرصت دا-

 ...به دیدن بیار مگر نه خودم می رم به مالقاتش
 ...اما-
 این قولی بود که خودت دادی...حاال می تونی بری-

می  از این همه قاطع بودن پدرم حرص نفسمو پر سروصدا دادم بیرون و از جام بلند شدم بعضی وقت
ه کگیره ...آخه من با چه بهانه ای ستاره رو بیارم اینجا تازه به جز اون من چطوری بهش بگم 

  پولدارترین مرد دنیا پدرمه ...سرمو تکون دادم تا بتونم افکارم جمع و جور کنم با
 :ه ستاره اس ام اس دادمدیدن عکس خانوادیگمون یه جرق توی ذهنم خورد تلفنو ورداشتم وب

 (*سالم...خوبی؟ برای فردا وقتی داری که باهم بریم بیرون؟...آرن*)
 :بعد از چند دقیقه جواب داد اس ام اس رو باز کردم و خوندم
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 ((سالم...خوبم ..متاسفم نمی تونم فردا بیام یه کار خیلی مهم دارم...ستاره))
و باخودم می ه رفتن به هرقیمتی که شده فردا باید ستاره رلعنتی ...ازجام بلند شدم و شروع کردم به را

غقیب می کنم تبردم اونجا تا بتونم بیارمش دیدن پدرم چیکار کنم...چیکار کنم....فهمیدم فردا ستاره رو 
یکا رو صدا وقتی که کارش تموم شد ورش می دارم ...آره این بهترین راه ...بعد از اینکه شام خوردم ار

 : زدم
 ......اریکااریکا-

 بله قربان با من چی کار دارید؟*-
 صد دفعه بهت نگفتم وقتی تنهایم به من نگو قربان احساس می کنم که پیر شدم-
 معذرت می خوام-
پ ها اشکالی نداره...برای این صدات زدم که می خوام فردا تمام عکس های توی اتاقم,مداالم ,کا-

 م هم از اتاقم برداری متوجه شدی؟وهرچیز که نشان می ده من پسر این خانواد
 ....بله ولی-
 ولی چی؟-
 می تونم بپرسم برای چی؟*
ولدارم ...من البته بشین....فردا می خوام دوست دختر جدیدمو بیارم خانه اون نمی دونه که من یه آدم پ-

 نمی خوام فعال اون این جریانو بفهمه.. حاالمتوجه شدی برای چی؟
 بله*
 خوبه می تونی بری-

جلوی ستاره  اریکا از جاش بلند شد و رفت بعد از چند دقیقه تازه یادم امد که فراموش کردم بهش بگم که
انه اریکا منو به اسم آرج صدا کنه و باهام خیلی عادی رفتار کنه از جام بلند شدم و رفتم توی آشپزخ

 :داشت میزو تمیز می کرد که صداش کردم
 اریکا؟-
 بله؟*
  فتار کنیبگم که باید فردا منو به اسم آرجن صدا کنی و باهام مثل یه آدم عادی رفراموش کردم بهت -
 اشکالی نداره*
 به کارت برس-
 چشم*

دم بهتره برم خب اینم از این فقط می مونه پدرم که اونم وقتی دارم خانه رو به ستاره نشون می دم خبر ب
م تموم م و رفتم حموم ...وقتی دوش گرفتنبگیر بخوابم...صبح با صدای زنگ ساعتم از خواب بیدار شد

دو باز شد حلمو دورکمرم بستم و امدم بیرون سشوار برداشتم و شروع کردم به خشک کردن موهام در کم
که  کردم شلوار لی جذبمو همراه با یه لباس مشکی برداشتم و پوشیدم موهامو درست کردم و کالهی

افتادم ....وقتی  نمو ورداشتم و به سمت خانه آقای ملهوترا راهستاره برام خریده بود سرم گذاشتم کلید ماشی
د از نیم رسیدم اون طرف خیابون نگه داشتم و منتظر ستاره شدم تا از خانه بیاد بیرون ...بالخره بع

تاکسی را  ساعت ستاره از خانه امد بیرون و دستشو برای تاکسی تکون داد و سوار شد ...چند ثانیه بعد
لمون وع کردم به تغیب کردن تاکسی...تاکسی جلوی گورستان)...(که مطلق به اشخاص مسافتاد منم شر

ورستان بیاد گبود نگه داشت ستاره از ماشین پیاده شد و رفت داخل گورستان ...منم منتظر ایستادم تا از 
 بیرون

دم و رفتم عوض کروقتی کارام تموم شد رفتم توی اتاق تا آماده بشم که برم سرخاک پدر و مادرم لباسمو 
ه رو به من بیرون با دیدن تاکسی دستمو براش تکون دادم و راننده هم ماشینو نگه داشت سوار شدم رانند

 :گفت
 کجا می رید خانوم؟-
 گورستان)...( می رم-
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 همون گورستانی که مخصوص مسلموناست؟-
 بله-

م داخل ردم و پیادم شدم و رفتبالخره بعد از یک ساعت ماشین جلوری گورستان ایستاد کرایمو حساب ک
در پتا وسطای گورستان رفتم تا رسیدم سر قبر پدر ومادرم روی دوتا پاهام نشستم دستی روی قبر 
بیرون  ومادرم کشیدم و شروع کردم به دردل کردن ...بعد از اینکه حرفام تموم شد از گورستان امدم

 ...سرمو پایین بود و داشتم را می رفتم که
 تاره؟ستاره؟...س-

ی بوق با شنیدن صدای آرجن سرمو با بهت آوردم باال و شروع کردم به نگاه کردن به اطرافم که صدا
نمی شد که  ماشین آرجنو از اون سمت خیابون شنیدم با دیدن آرجن چشام اندازه دوتا گردو گرد شد باورم

لی خواب ستم و باز کردم وآرجن اینجا باشه اولش فکر کردم که خواب دیدم به خاطر همین چشام محکم ب
من دارم  نبود ماشین آرجن اون ور خیابون بود وآرجن هم به ماشینش تکیه داده بود ...وقتی آرجن دید
مت آرجن سنگاش می کنم دستشو برام تکون داد به اطرفم با دقت نگاه کردم وقتی دیدم ماشینی نیست به 

 :رفتم و با بهت پرسیدم
 تو اینجا چی کار می کنی؟-
 ....ام...خب...داشتم از اینجا رد می شدم که دیدمت سوارشو می رسونمت-

 :باهم سوار ماشین شدیم و راه افتاد وپرسید
 ام....می تونم بپرسم تو اینجا چی کار می کنی؟-

 :یه آه کشیدم وگفتم
 آمده بودم سرخاک پدر ومادرم-
 خیلی متاسفم...نمی خواستم ناراحت کنم-
 اشکالی نداره-

 :ه خودم بودم که با صدای آرجن به خودم آمدمتوی حال
 امروز کار دیگه ای نداری؟-

 :یکم فکر کردم و گفتم
 نه...چطور مگه؟-
 خیلی خوبه-
 برای چی؟-
 چون می خوام ببرمت یه جای قشنگ-
 کجا؟-
 وقتی رسیدم خودت می فهمی-

رون جن چیزی بکشم بیانقدر کنجکاو شده بودم که حد نداشت هر چقدر سعی کردم تا از زیر زبون آر
ه منو داره کنتونستم به جاش تصمیم گرفتم تا از پنجره بیرون نگاه کنم حداقل اینطوری می تونستم بفهم 

 :کجا می ببره ...نه خیر اینطوری من کجکاوی می میرم یکم خودمو لوس کردم و گفتم
 آرجن؟-
 بله-
 نمی خواهی بگی داریم کجا می ریم؟-

 :با شیطنت گفت
 نچ-

 :کردم و به حالت قهر سرمو برگردونم وزیرلب گفتماخم 
 نامرد-

 :آرجن باخنده گفت
 ببینم این ینی که قهری؟-
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.... 
 چه قدر بد شد چون میخواستم بگم داریم کجا می ریم اما حیف که تو تو با من قهری؟-

 :خیلی تند گفتم
 :وگفتممن کی گفتم باهات قهرم...یه لبخند دندون نمای زدم و بهش نزدیک شدم -

 حاال می گی داریم کجا می ریم
و ...دستشو انداخت دورکمرم و منو تامان از دست -آرجن با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و گفت: 

  :به خودش چسبوند وگفت
 (داریم می ریم به منطقه گوستانی )گرین مونتانیز

و  اشت بالخره تسلیم شدمحسابی سرخ شدم سعی کردم تا خودمو از بغلش بکشم بیرون ولی فایده ند
 :مهمینطوری توی بغل آجن موندم به وضوح صدای بلند تپش قلب آرجن می شنیدم با لحن آرومی گفت

 آرجن؟-
 جانم-

 :قلبم مثل بمب داشت می زد آب دهنمو قورت دادم و گفتم
 می ذاری برم سرجام؟-
 نه-
  ولی اینطوری راحت نیستی-

 :یه لبخند عمیق زد و گفت
 ش من راحتمنگران نبا-

دم وقتی دیگه بینمو ن حرفی نشد نفهمیدم کی و چطوری خوابم برد ....با صدای آرجن از خواب بیدار ش
 از خواب بیدار شدم چشام از تعجب گرد شده بود محوطه اطرافمون پر بود از درخت که وسطش یه

 :م آوردجن منو به خوددرچه پر از آب بود همینطور با بهت داشتم اطرافمو نگاه می کردم که صدای آر
 قشنگه مگه نه؟-

 :سرمو برگردونم سمتش و با ذوق گفتم
 قشنگ اینجا مثل بهشت می مونه-

فسم نو دوباره سرمو برگردونم و همینطوری نظاره گر اطراف بودم که دستی دور کمرم حلقه از ترس 
 :توی سینم حبس شد که صدای آرجن باعث شد یه نفس راحت بکشم

 ...عاشق اینجا بود ما همیشه می امدیم اینجا تا اینکهمادرم مثل تو -
 تا اینکه چی؟-

 :باناراحتی گفت
 تا اینکه مرد-
 خیلی متاسفم-

 :یه نفس عمیق کشید و گفت
 می دونستی تو اولین کسی هستی که من آوردمش اینجا؟-

 :از حرفش حسابی شوکه بودم با بهت گفتم
 شوخی می کنی؟-

 :اله سرش نبود توی چشام زل زد و گفتمنو به سمت خودش برگردون ک
 نه تو اولین کسی هستی که آوردمش اینجا-

حاضر  همینطوری خیره داشتم بهش نگاه می کردم باورم نمی شد که اینقدر براش ارزش داشته باشم که
 مبیا بریم می خوام اطرف اینجا رو بهت نشون بد- بشه منو بیار جای که با مادرش می امده ..

 باشه-
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کنار آرجن قدم می زدم و همینطوری به اطراف نگاه می کردم که رسیدم به یه جاده جنگلی که پر بود از 
ون حالت در خت های رنگی و جاده ای پوشیده از برگ کامال محو جاده شدم نمی دونم چه قدر توی ا

  بودم که با صدای آرجن به خودم
 جاده قشنگی نه؟-
 خیلی,خیلی زیاد-
 دوست داری توی جاده باهم قدم بزنیم-

وع کردیم با سرم موافقتمو اعالم کردم آرجن دستشو حلقه کرد و من دستمو گذاشتم توی دستش و باهم شر
 :به راه رفتن که رسیدم به ماشین با دیدن ماشین گفتم

 ود رسیدمچه قدر ز-
 :آرجن خندید و گفت

 زود؟...ما االن حدود یک ساعت فقط داریم قدم می زنیم اون وقت تو می گی زود؟
  واقعا... اینجا از بس قشنگه که متوجه نشدم-
 ایرادی نداره...خب بریم-

 شین شدمبا اینکه اصال دلم نمی خواست برم ولی چاره ای نداشتم به خاطر همین قبول کردم و سوار ما
بود که  موقع برگشت تمام حواس به اطرافم بود تا زمانی که وارد جاده اصلی شدیم ...نگاه به بیرون

 :آرجن صدام کرد
 ستاره؟-
 بله-
 ام...تو می دونی که آرن ورما کیه؟-
 نه-
 چی؟ شوخی می کنی؟-
 نه... چطور مگه؟-
ر مه اون می شناسنش چطوچون اون تنها پسر جیسون ورما پولدارترین سازنده خودرو های رالی ه-

 امکان داره که تو نشناسیش
 خب دیگه.. حاالتو چرا یهو راجب آرن ورما حرف می زنی؟-
 چون...ام..خب ...ببینم تو اصال دوست نداری که بدونی من کجا کار می کنم؟-
 چرا خیلی؟....حاال بگو برای کی کار می کنی؟-
  جیسون ورما-
 ی ؟همون سازنده ی که االن حرفشو زد-
 آره...ام....دوست داری که محل کارمو ببینی؟-

ر خیلی کنجکاو شدم که بدونم خانه جیسون ورما کسی که آرجن براش کار می کنه چه شکلی به خاط
ی دوطبقه اهمین قبول کردم و آرجن هم به سمت خانه جیسون ورما راه افتاد آرجن ماشینو جلوی یه خانه 

مر که داخلش باچوب طراحی شده بود یه بالکن با سنگ های مر نگه داشت که سرب درش به شکل مثلث
نه به جز که ستوناش جلوی درب واقع شده بود دیواره های خانه که توسط برگ پوشیده بود پنچره های خا

اه داشت با ردوتاشون که به شکل دایره بود بقیه پنجره ها به شکل مستطیل بود چند تا پله که به بالکن 
کاکی حپیاده شدم و از پله ها رفتیم باال در خانه ازجنس چوب بود که روش طرح گل آرجن از ماشین 

باس فرم شده بود آرجن زنگ زد و بعد از چند دقیقه درباز شد و یه دختر مو مشکی با قدی متوسط که ل
 :تنش بود ظاهر شد آرجن با لبخند روبه دختری که درو باز کرده بود گفت

 سالم اریکا خوبی؟-
 قر...منظورم این بود که بله خوبمسالم -

ا صدای با تعجب به اریکا نگاه کردم بیچاره معلوم بود که حسابی حول کرده برای چی؟ معلوم نبود ب
 :آرجن دست از فکر کردن به این که چرا اریکا حول کرده برداشتم
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 ست مناین ستارست همون دوست دخترم که راجبش بهت گفتم...ستاره این اریکاست بهترین دو-
 :با لبخند دستمو سمتش دارز کردم و گفتم

 خوشبختم-
 :اریکا با لبخند و تردید دستمو گرفت و گفت

 منم همینطور ...بفرماید داخل-
طرفش چندتا در کامل تر باز کرد تا ما بریم داخل همراه با آرجن رفتم داخل خانه یه سالن معمولی که ا

رجن دستمو آون بود و راه پله های که به باال منتهی می شد میز با گلدون و یه لوستر بزرگ به سقف آوز
 :گرفت و گفت

 بیا بریم می خوام همه جای خانه رو بهت نشون بدم-
 ...اما-
 بیا بریم-
  باشه-

از  آرجن که همینطوری که منو همراه خودش می کشوند تمام خانه هم به نشون می داد که قبیل بود
ن ی,سالن ورزشی,زمین بسکتبال,اصطبل وخانه کارکنان بعد نشوهنرسرا,خانه مهمان,استودیوی هنر

ن اصلی سقفش دادن تمام اینا منو برد تا سالن اصلیو بهم نشون بده به سمت سالن اصلی راه افتادم...سال
 باچوب کار شده بود وچیزی شبیه سقف بیرونی وسطش هم یه لوستر چوبی هم آویزون شده بود وری

متفاوت  ی های گرون قیمت بود شومینه دیواری,پیانو,سه دست مبل با رنگ هایدیوارهم پر بود از نقاش
 ...د کهو یه میز که دوتا صندلی راحتی روبه روی هم قرار داده شده بود در حال نگاه کردن خانه بو

 ...خوشحالم که می بینم این راننده دیونه من بالخره یکی رو برای خودش پیدا کرده-
روبه  ت ترس نمی دونستم چی بگم از ترس تند تند نفس می کشیدم و به مردی کهبا ترس برگشتم از شد

وهای جوگندمی,صورتی گرد,ابروهای کشیده,چشم های ساله با م 57-56روم بود نگاه می کردم یه مرد 
 رک معرفقهوه ای,بینی و لب های معمولی, اندامی متناسب,قد بلند بود که کت و شلوار نقره ای که ما

burberry ( تنش بود و یه پسر قد بلند با کت و شلوار مشکی کنارش ایستاده بود با )ته پته پباربری
 :گفتم

 ..س..سالم...راستش...من-
 :با لبخند گفت

 می دونم تو همون سیندرال هستی؟-
ونست چشام از حرفش گردشد من که سیندرال نیستم ستارم این چی داره برای خودش می گه نکنه که دی

ه نفس عمیق ه چهره اش نمی خورم فکر کنم منو با کسی اشتباه گرفته برای اینکه صدام نلرزه ینه بابا ب
 :کشیدم وگفتم

 من نمی دونم این سیندرالی که شما می گید کیه؟ ولی اسم من ستارست آقا؟-
 :چشمام برق زد وبا لبخند عمیق گفت

مون ی؟...چی گفت؟جیسون ورما...هاز اشنای باهات خوشبختم ستاره..... منم جیسون ورما هستم؟)چ-
 (سازنده خوردهای رالی...همون..همون کسی که آرجن براش کار می کنه

دهنم مثل چوب خشک شد باورم نمی شد که من روبه روی کسی ایستاده که سازنده خودرهای رالی 
ت شدم بدخواونطوری با یه شخص پولدار رفتار کردم و به دون اجازه اش پا توی خونه اش گذاشتم وای 
چی کار  بیچاره شدم اگه همه ی اینارو به آقای ملهوترابگه صد در صد اخراج می شم اون وقت من باید

 :کنم ؟....توی افکارم غوطه ور بودم که صدای آرجن باعث شد که من از فکر کردن دست بردارم
 سالم قربان؟-

مقانه بنظر برسه ولی معلوم بود آقای ورما با شندین صدای آرجن سرشو برگردون سمتش شاید خیلی اح
که داره خودشو کنترل می کنه تا نزنه زیر خنده به آرجن نگاه کردم که خیلی راحت ایستاده بود اصال 
نگران نبود من مونده عاشق چه چیزه این پسره دیونه شدم به جای اینکه نگران باشه که اخراج نشه به 
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ی کنه انقدر دلم می خواد خفه اش کنم که حد نداره آخه پسره جاش با لبخند ایستاده و به آقای ورما نگاه م
 ...احمق چرا می خندی؟نمی گی می زنت اخرجت می کنه اون وقت می خواهی چیکار کنی؟

 بریم ستاره؟-
 :باگیجی گفتم

 چی؟-
 گفتم بریم-

موم این کی حرف زدنش تموم شد که من نفهمیدم ...همین که خواستم از آرجن بپرسم کی حرف زدنش ت
ضور داره به شد که من نفهمیدم ولی یادم افتاد که ما هنوز توی خانه جیسون ورما هستیم و اونم اونجا ح

 :خاطر همین چیزی نپرسیدم و به جاش گفتم
 بریم-

شدیم نفسمو با  با آرجن از خانه امدیم بیرون و سوار ماشین شدیم آرجن هم راه افتاد یکم که از اونجا دور
 :بیرون و گفتمخیال راحت دادم 

 خدا شکر بخیر گذشت...راستی آرجن؟-
 بله-
 تو کی حرف زدنت با آقای ورما تموم شد که من نفهمیدم؟-

 :خندید وگفت
 برای اینکه توی فکر بودی-

 :دماغم چین دادم و گفتم
 بی مزه...راستی تو می دونی که سیندرال کیه؟-

 :ا قورت داد و گفتیه لحظه احساس کردم که رنگ آرجن پرید آب دهنشو پرصد
 نه-

ی دونست با تردید بهش نگاه کردم اصال باورم نمی شد که آرجن نمی دونه که سیندرال کیه؟چون اگه نم
باید زمانی  انقدر رنگش نمی پرید این ینی که اون می دونه که سیندرال کیه ولی نمی خواد جریان لو بده

ث روی لبم راحتیا از دستم در بره یه لبخند خبی حواسش نیست از بپرسم اینطوری دیگه نمی تونه به این
رم برسم که نقش بشت ....بعد از اینکه آرجن منو به خانه رسوند خودش راه افتاد رفت من رفتم تا به کا

 وقتی آنجال برگشت بهانه ای نداشته باشه
نم بدجوری حبت کبعد از اینکه ستاره رو رسوندم به سمت خانه راه افتادم تا درباره ی ستاره با پدرم ص

فراموش  دلم شور می زد نگران بودم که پدرم از ستاره خوشش نی امده باشه و بهم بگه که باید ستاره
ال ازدواج کنم کنم و باید با آنجال ازدواج کنم...وای حتی نمی خوام فکر شو کنم که به جای ستاره با آنج

ن مدت طوری منو اسیر خودش کرده توی ایچون...چون من ستاره دوست دارم...ستاره اولین کسی که این
..برای کمی که با ستاره دوست بودم یه دنیای دیگه رو تجربه کردم که با هیچ کس تجربه نکرده بود.

برای خودم  اولین بار با میل خودم برای کسی کادو خریدم....برای اولین بار کسی رو پیدا کردم که منو
غ ار توی عمرم خوندم....برای اولین بار توی عمر دوربخواد نه ثروت و شهرتم...برای اولین ب

ی کردم تا گفتم...برای اولین بار بعد از مرگ مادرم انقدر خوشحال بودم.....یه نفس عمیق کشیدم و سع
لی از حواسمو بدم به رانندگیم برای اینکه حواسمو پرت کنم ضبط رو روشن کردم تا آهنگ گوش بدم و

 از آهنگ نفهمیدم حتی نزدیک بود که هیچی از آهنگ نفهمیدم حتی بس ذهنم مشغول بود که هیچی
ه خاطر بنزدیک بود که توی راه چندبار تصادف کنم خیلی خنده داره من بهترین راننده خودرهای رالی 
یاده شدم پاز دست ندان یه دختر نزدیک بود چند بار خودمو به کشتن بدم..... ماشینمو خامو ش کردم و 

اریکا در رو  شیدم تا بتونم اضطرابمو کنترل کنم از پله ها رفتم باال و زنگ خانه رو زدمیه نفس عمیق ک
منتظر  وبرام باز کرد بدون اینکه حرفی بزنم رفتم داخل پیش پدرم و روی مبل روبه روی پدرم نشستم 

ه شو کنار امشدم تا پدرم روزنامه شو تموم کنه بعد از چند دقیقه که برای من قرنی تموم شد پدرم روزن
 :گذاشت و گفت
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 ام...خب به نفعته که هرچه زودتر با ستاره ازدواج کنی-
ه شوخی بنمی تونم بگم چقدر از اینکه فهمیدم پدرم از ستاره خوش آمده خوشحال شدم ولی بروز ندادم 

 :گفتم
 چی؟...اما من نمی خوام با ستاره ازدواج کنم فقط می خوام باهاش دوست باشم-
 پس من می تونم وقتی دیباک از سفر برگشت قرار ازدواج تو آنجال رو بذارمکه اینطور -
 چی؟دارید شوخی میکنید مگه نه بابا؟-
یا اینکه باید  نه کامال جدیم یا با ستاره ازدواج می کنی و خودتو از شر ازدواج با آنجال راحت می کنمی-

 تمام عمرتو با آنجال زندگی می کنی
دارم  فت دهنم از زور تعجب باز موند باورم نمی شد که پدرم نفهمیدکه منپدرم ازجاش بلند شد و ر

باهاش شوخی می کنم حتی...حتی می خواستم بهش بگم که می خوام درست روز تولدم از ستاره 
بهت  خواستگاری کنم و همه چیزو راجب خودم بهش بگم ...با قرار گرفتن دستی روی شونه ام از توی

 :اریکاست که امده سراغم گفتم درآمدم به هوای اینکه
 اریکا من فقط شوخی کردم حتی فکرشو نمی کردم که پدرم حرفمو باورکنه-
 تو واقعا فکر می کنی بعد از این همه سال نمی دونم که پسرم کی شوخی می کنه و کی جدیه؟-

 :با بهت از جام بلند شدم و با پته پته گفتم
 ب..بابا..من...من-

 :پدرم خندید و گفت
اهی روز می دونم فکر کردی که من اریکام....یه چشمک زد و ادامه داد:حاال بگو ببینم چطوری می خو-

 تولدت از ستاره خواستگاری کنی؟
 :بادیدن چشمک پدرم خندید و گفتم

 :بهتره اول بشنید تا براتون بگم......بعد از تموم شدن حرفام پدرم خندیدوگفت-
ی فهمه ت دارم چهره ستاره رو توی روز تولدت وقتی که واقعیتو ماز نقشه ات خیلی خوشم می یاد دوس

طوری ستاره چببینم چون اون روز واقعا قرار تبدیل بشه به یه سیندرالی واقعی....ببینم نقشه کشیده ای 
 رو بیار به جشن تولدت؟

 نه-
واهی وقت می خنه....باورم نمی شه تو هنوز نقشه نکشدی که چطوری ستاره رو بیار جشن تولدت اون -

 توی همون روز هم ازش خواستگاری کنی؟...حلقه چطور؟اونو که خریدی؟
 نه-
ه بازم نه... داری شوخی می کنی آرن؟... ببینم اون وقت بدون حلقه چطوری می خواهی از ستار-

 خواستگاری کنی؟
ود به جای ه دار بدیگه نمی تونستم خندمو کنترل کنم با صدای بلند شروع کردم به خندیدن واقعا هم خند

 :اینکه من هول باشم این بابام که هوله پدرم همراه با اخم و داد گفت
ه نشسته بسته دیگه...پسره ی پرو به جای اینکه نگران باشه که برای دختر مورد عالقه اش حلقه بخر-

قشنگ و گرون  اینجا و داره می خنده ...بلند شو ببینم...به جای اینکه به من بخندی برو یه حلقه نامزدی
 برای ستاره بخر

 :از جام بلند شدم که برم پدرم گفت
 کجا؟-

 :با خنده گفتم
 دارم می رم برای دختر مورد عالقم یه حلقه خوشگل بخرم-
 آرن قسنگ ترین حلقه رو بخر-
 حتما-
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 ه عنوانکلید ماشینمو برداشتم و با لبخند از خانه زدم بیرون ...راستش از اینکه پدرم ستاره رو ب
از  وعروسش قبول کرده و انقدرز دوستش داره خیلی خوشحالم ماشسنو جلوی پاساژ)....( نگه داشتم 

ا ازم امضاء و ماشینم پیاده شدم و رفتم داخل پاساژ همین که پام گذاشتم داخل مردم با دیدن ریختن سرم ت
 عکس بگیرن منم چون خیلی خوشحال بودم شروع کردم به امضاء دادن و عکس گرفتن

ژ کال سه بعد از این که عکس گرفتن و امضاء دادنم تموم شد سوار آسانسور شدم تا برم طبقه سوم پاسا
طبقه بیشتر نبود طبقه ای اول مخصوص لباس بود لباس عروس,لباس شب,لباس نامزدی,لباس 

خواب.....طبقه دوم مخصوص انواع کیف,کفش,کت و شلوار,ساعت های مارکدار....طبقه سوم 
ردم به کالء,نقره,انواع ست حلقه و غیره بود با باز شدن در از آسانسور پیاده شدم و شروع مخصوص ط

ت گشتن همینطوری که داشتم مغازه ها رو نگاه می کردم چشم حلقه ی طالء که دوتا قلب روش داش
 :ساله بود گفتم 27-26گرفت رفتم داخل مغازه و روبه فروشنده که یه پسره 

 حلقه ی توی ویترین رو از نزدیک ببینم؟بخشید می تونم اون -
 :فروشنده سرشو بلند کرد تا ازم بپرسه که کدوم حلقه رو می خوام که با دیدن من گفت

 شما آرن ملهوترا معروف ترین راننده خودرهای راللی هستید؟/
 بله-
 چه سعادتی...میشه به من یه امضاء بدید؟/
 لقه داخل ویترینو از نزدیک ببینم؟البته .....بفرماید....حاال می تونم اون ح-
 البته کدوم؟/
 اونی که دوتا قلب روش داره-
 بفرماید/
 خیلی ممنون-

 حلقه رو از جاش درآوردم و از نزدیک دیدمش یکی از قلب های روی حلقه که بزرگ بود رنگش زد
لب مز و قبود و دوم قلب که کوچکتر از اولی بود به رنگ سفید قلب بزرگ پربود از الماس های قر

 :کوچیک پر بود از الماس های آبی...روبه فروشنده گفتم
 همینو می خوام-
 انتخاب خیلی خوبیه/
 ممنون چقدر میشه؟-
 .....هستش1قیمتش -

 بفرماید
 بعد از این که حلقه رو خریدم از پاساژ آمدم بیرون و رفتم خانه

 یک ماه بعد
ا آرجن بوستیم توی این یک ماه بهترین اوقاتمو باورم نمی شه که االن یک ماه که من و آرجن باهم د

سافرت برمی مگذروندم اما چه فایده از امروز دیگه نمی تونم ببینمش چون آنجال همراه خانوادش داره از 
ه تنم سیخ میشه گرده....وای وقتی فکر شو می کنم باید دوبار این قمرالمولک پیرو دوباره باید ببینم مو ب

بکنم نفسمو پرصدا دادم بیرون تا از فکر کردن به آرجن و آنجال دست ولی کاریش نمی تونم 
نار بقیه ایستادم بردارم...لباسمو پوشیدم و رفتم پایین تا برگشت آنجال و خانوادشو به خانه خوش آمد بگم ک
 خر سر خودآو منتظر ایستادم تا آنجال همراه خانوادش بیاد داخل اول از همه مادر آنجال بهدش پدرش و 

م ها هم آنجال وارد خونه شد بعد از اینکه تشریفات تموم شد هرکدوم راهی اتاق خودشون شدن و مستخد
 :پخش شدن منم از پله رفت باال به محض اینکه رسدم باال آنجال صدام زد

 (ستاره؟)ای کوفت ستاره...ای درد ستاره....بذار برسی بعد با این صدای نکرت منو صدا کن*
 :در زدم و رفتم داخل روی پام خم شدم و گفترفتم سمت اتاقش 

 بله خانوم با من کاری داشتی؟-
 (خوبی عزیزم....)یا خدا بازم شروع شد....دوباره چه نقشه ای برای من بیچاره کشیدی؟*
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 بله خانوم خوبم-
خانوم ستاره...من و تو خیلی وقته که همه دیگه رو می شناسیم راحت باش و بهم بگو *

ورده توی م...دوباره بگو...جان من دوبار بگو چی گفتی؟....راستش بگو احتمال چیزی نخآنجال....)جان
 ( سرت ...مرگ من راستشو بگو

 چشم خانوم آنجال-
 ( نشد دیگه عزیزم فقط آنجال)هق...حال بهم خورد*
 چشم آنجال-
مال باال ؟)به احتحاال شد...بیا داخل بشین چرا جلوی در ایستادی....ستاره تو می دونی امشب چه شبی*

 (شب مرگ تو
 نه-
 امشب شب تولد آرن ورما بزرگ ترین و معروف ترین راننده رالی...)خب به من چه(...امشب می*

ون می چخوام خوشگل ترین باشم و توهم باید کمکم کنی)آهان پس بگو چرا یه دفعه با من مهربون شدی 
 (خوی مثل خر ازم کار بکشی

 چشم-
 پس حمومو آماده کن*
 چشم-

 خدایایش من موندم که این آنجال این همه رو از کجا آورده که اینطوری رفتار می کنه دختره
ه اینطوری کلوس,ننر,احمق و خودخواه شیطونه می گه یه کاری کنه که نتونه بره جشن تولد تا یاد بگیره 

 :فتمگده کردم و رفتار نکنه ولی شیطونه غلط می کنه چون با این کارم حتا اخراج می شم حمومو آما
 حموم آماده ست-
تا من دوش می گیرم لباس های توی ساکمو جابه جا کن و قشنگ ترین لباسمو همراه با *

 کیف,کفش,جواهراتم و لوازم آرایشمو بذار بیرون
 چشم-

 :بعد از اینکه آنجال رفت داخل حموم توی دلم گفتم
دستور  پرور از راه نرسیده فقط بلده که ای که توی همون حموم خفه بشی من از دست راحت بشم دختر-

که  بده تا توقع داره که مثل یه دوست باهاش رفتا کنم همین طورس داشتم توی دلم غرغر می کردم
رام اس ام بصدای گوشیم بلند شد یه نگاه به در حموم کرد و گوشیمو از توی جیبم درآوردم آرجن بود که 

 :خوندنشاس داده بود بازش کردم و شروع کردم به 
 ستاره امشب وقت داری بیای باهم بریم بیرون؟-

رگشته این بای بابا این پسره چه دل خوشی داره البته بیچاره تقصیر کار نیست چون نمی دونه که آنجال 
 :جت نوشتم

 نه نمی تونم چون آنجال برگشته-
 :بالفاصله جواب داد

 اگه من کاری کردم که تو بتونی بیای چی؟-
 :فش خندیدم اون هنوز نمی دونه که با کی طرفه ...خیلی سریع براش نوشتمتوی دلم به حر

 اون وقت هرکاری که تو بگی می کنم
 قول؟-
 قول-

یرون حوله ببا لبخند شروع کردم به انجام دادن بقیه کارام وقتی کارم که تموم شد آنجال از حموم امد 
وبه من از اون آقای مهوترا آمد داخل و رحموم تنش بود تا خواست حرفی بزنه صدای در بلند شد بعد 

 :گفت
 برهستاره برو حاضر شو تا چند لحظه دیگه راننده آقای ورما میاد دنبالت تا تو رو با خودش ب*
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م به همین چشام از حرف های آقای ملهوترا حسابی گرد شد باورم نمی شد که آرجن قرار دنبال بیاد و من
دای بلند ملهوترا دید که من از جام تکون نمی خورم با اخم و ص راحتی می تونم باهاش برم وقتی آقای

 :گفت
 پس منتظر چی هستی عجله کن هر لحظه ممکن که راننده آقای ورما برسه*
 (ولی پدر من به ستاره نیاز دارم)لطفا تو یکی خفه*
 به جای ستاره یکی دیگه از خدمتکارا کمکت می کنه*
 ...اما بابا*
 ماما نداریم همین گفت*

ای دلم خنک شد که حد نداشت ای قربونت برم آرجن باعث شدی اینطوری روحم شاد بشه...وقتی 
م اوضاعو خطرنکاک دیدم دست از قربون و صدقه رفتن آرجن توی دلم دست برداشتم و به سرعت رفت

ت سرع سمت اتاقم انقدر خوشحال بودم که حد نداشت حتی نفهمیدم که چطوری آماده شدم فقط خودمو به
ز چند ارسوندم پایین به محض اینکه رسیدم پایین صدای زنگ خانه بلند شد و رز به سمت در رفت بعد 

 :لحظه رز برگشت و روبه آقای ملهوترا گفت
 قربان راننده آقای ورما رسیدن-
 خیلی خب می تونی بری*

 :آقای مالهوترا روبه من کرد وگفت
 ما گفت گوش می کنی فهمیدی؟بهتره مراقب رفتار باشی هرچی هم که آقای ور*
 بله-
 حاال می تونی بری*
 چشم-

م از پله ها به سرعت رفتم سمت در و رفتم بیرون آرجن جلوی در ایستاده بود با دیدن من لبخند زد و باه
 :رفتیم پایین و سوار ماشین شدم به محض اینکه سوار شدیم پردیدم بغلش و گفت

 عاشقتم آرجن-
 :قه شد و گفتدست های آرجن دورکمرم حل

 منم همینطور-
 :بعد از هم جدا شدیدم با خوشحالی گفتم

ذار من باورم نمی شه که نجاتم دادی حاال راستشو بگو چطوری تونستی کاری کنی که آقای ملهوترا ب-
 همرات بیام

 :ماشینو روشن کرد و با شیطنت گفت
 بعدا بهت می گم فعال مهم اینه که من شرط رو بردم-
 -چه شرطی-
ام بدی ن که اگه من کاری کنم که تو با من بیای بیرون اون وقت تو حاضری هرکاری که من بگم انجای

 !...یادت هست که؟
 اهوم-
 پس بزن بریم-
 کجا؟-
 خرید-
 خرید برای چی؟-
 چون امروز روز تولد منه-
 چی؟شوخی می کنی؟-
 نه شوخی نمی کنم امروز روز تولدمه-
 تا برات کادو بخرم؟پس....پس چرا زودتر بهم نگفتی -
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 چون خودم نخواستم بدونی اینطوری مزه اش بیشتر....به جز این می تونی امشب جبران کنی-
 چطوری؟-
 خودت می فهمی-

بدجوری رفتم توی فکر ینی منظورش چی بود که می تونم براش جبران کنم ؟حرف آرجن ذهنمو 
لی اصال دلم نمی خواد به شک کنم وبدجوری به خودش مشغول کرد بدجوری مشکوک می زد با این که 

شک  بازم نمی تونم تمامش هم تقصیر خودش آخه بعضی وقت ها عجیب رفتار می کنه آدم نخواسته بهش
مدم آرجن می کنه مثل امشب.....توی افکارم غرق بودم که با قرار گرفتن دستی روی شونه ام به خودم ا

 :با نگرانی گفت
 ستاره حالت خوبه؟-
 .آره خوبمهوم...آره..-
 مطمئنی؟-
 آره-
 خب پس پیاده شو بریم-
 باشه-

ید منو بلند چشام گرد شد باورم نمی شد که آرجن برای خرNike باهم از ماشین پیاده شدیم با دیدن پاساژ
 :گفتم واونم گرون ترین پاساژ توی آمریکا با بهت سرمو برگردونم سمت آرجن  Nikeکرده آورده پاساژ

 توی دیونه شدی؟-
 نه-
 تو...تو می دونی اینجا اصال کجاست؟-
همراه  معروف ترین پاساژ در آمریکاست.....بعدشم با خنده دست منو گرفت و Nikeاوهم اینجا پاساژ-

 :خودش کشید و گفت
 بیا باهم بریم داخلشو نگاه کنیم-
 ...اما آرجن-
 بیا بریم دیگه-
 باشه-

,لباس نواع لباس های گرون قیمت عروسی,نامزدیباهم رفتیم داخل پاساژ....داخل پاساژ پر بود از ا
اساژ شب,لباس های مجلسی,لباس خواب وغیره ....باچشم های گرد شدم زل زدم به ویترین های داخل پ

م به که محکم خوردم به آرجن به خاطر برخود محک با آرجن دماغم درد گرفت بود با دستم شروع کرد
 :مالودن دماغ و گفتم

 برای چی ایستادی؟-
 به نظرت این لباس داخل ویترین قشنگ نیست؟-
باس داخل لسرمو برگردونم تا ببینم لباسی که آرجن می گه روببینم که خشک زدم دهنم عین غاز باز شد -

بود  ویترین یه لباس دکلته خوشکل صورتی بود که جنسش از ابریشم خالص بود روی قفسه سینه اش پر
بود و  صی به لباس داده بود دامن لباس شکل یه گل دوخته شدهاز یاقوت های نقره ای که جلوه ای خا

پر  الیه,الیه پارچه صورتی به رنگ های مختلفی از صورتی خیلی خیلی کمرنگ تا صورتی خیلی خیلی
ز نگین ارنگ دوخته بودند روی لبهای یاقوتهای ظریف نقره های کار شده بود و داخل گل لباس پر بود 

 :...همینطوری که محو لباس بودم گفتم های صورتی خیلی خوش رنگ
  خیلی قشنگه-

اینکه  با کشیده شدن دست توسط آرجن به خودم امدم متوجه شدم که داریم می ریم داخل مغازه قبل از
 :ساله گفت 30-29بتونم مخالفتی کنم وارد مغازه شدیم و آرجن روبه فروشنده که یه دختر

 بخشید خانوم؟-
 بله*
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 :داخل ویترین بلند کرد و گفتدستشو به سمت لباس 
 می شه اون لباس داخل ویترین رو برای دوست دخترم بیارید؟-

 :فروشنده یه نگاه به سرتا پایین آرجن انداخت و گفت
 فکر نکنم بتونید بخرید-

 :آرجن هم متقابال به فروشنده پوزخند زد و با غرور خاصی گفت
بندازه نه این  وظیفه یه فروشنده این که کار مشتریو راه تا جای که من می دونم شما یه فروشنده هستید و-

ی رو که توی کارش دخالت کنه پس بهتره به جای اینکه نگرانی این باشی که من می تونم چنین لباس
 بخرم یا نه کاری رو که گفتم انجام بدی

ه کاز این فروشنده از عصبانیت دندوناشو روی هم فشار داد و با عصبانیت به سمت لباس رفت بعد 
 :فروشنده دور شد دست آرجن روکشیدم و گفتم

 آرجن دیونه شدی تو اصال می دونی قیمت اون لباس چه قدره؟-
 مگه قرار نشد که هر کاری که من می گم بکنی؟-
 ...چرا ولی-
 خب پس به جای اینکه نگران قیمت لباس باشی به این فکر کن که از لباس خوشت می یاد یانه؟-

 :بتونم چیز دیگه ای بگم فروشنده همراه لباس برگشت و روبه من گفت قبل از اینکه
 همراه من تشریف بفرماید-
 بفرماید داخل و بپوشید-

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم
 می شه توی پوشیدنش کمکم کنید؟-

 :یه پوزخند زد و با طعنه گفت
 البته خانوم-

ی کردم نرم د پازچه لباس از اون چیزی که فکرشو مبا کمک فروشنده لباسو تنم کردم کامال اندازه ام بو
 ...تر بود وهمین طور خیلی زیبا ولی حیف....حیف که نمی تونم چنین لباسی رو دیگه تنم کنم

 بیشتر از اون چیزی که فکرشو می کردم بهت میاد-
 :حسابی به خاطر تعریفی که آرجن ازم کزد سرخ شدم و با صدای خفته ای گفتم

 ممنون-
 :روشو به سمت فروشنده کرد وگفتآرجن 

 ما همین لباسو می خواهیم-
این لباس  با چشم های گرد شدم زل زدم به آرجن باورم نمی شه....دیونه شده....اصال می دونه که قیمت

ود که چقدره؟....باناباوری به آرجن زل زدم تا ببینم که شوخی می کنه یانه جالبی موضوع اینجا ب
کون تپ کرده بود و به آرجن زل زده بود وقتی آرجن دید که فروشنده از جاش فروشنده هم مثل من ک

 :نمی خوره با صدای بلندی گفت
 !خانوم شنیدید چی گفتم؟-

 :فروشنده که به خودش امد و با تردید گفت
 ب...بله آقا-

 :بعد روشو به سمت من کرد و گفت
 کنم تا تو لباستو در بیاری منم می رم که پول لباسو حساب می-

باس های تا خواستم مخالفت کنم گذاشت و رفت ...دوباره با کمک فروشنده لباسو از تنم در آوردم و ل
و حساب خودمو پوشیدم و از اتاق پرو آمدم بیرون و رفتم پیش آرجن وقتی رسیدم پیشش آرجن پول لباس

با  گرفت و برگشت کرده بود و فروشنده لباسو رو گذاشت داخل ساک و دادش دست آرجن ,آرجن لباسو
 :دیدن من لبخند زد و گفت

 بریم-
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ده بودم ولی بدون حرف راه افتادم و با آرجن از مغازه آمدم بیرون با اینکه صاحب لباس به این قشنگی ش
ن می ماصال خوشحال نبودم چون حتی نمی دونستم که آرجن این همه پول رو از کجا آورده تا جای که 

که داره کار می کنه پس...پس از کجا این همه پول رو دونم آرجن مدت زیادی نیست 
ین کار رو نکرده آورده....نکنه...نکنه که این پول رو از آقای ورما دزدیده....نه...نه امکان نداره اون ا

ردم که کمن مطمئنم که اون این کار رو نکرده....همینطوری که داشتم با افکارم دست و پنجه نرم می 
 :به آرجن و خیلی نخواسته گفتم دوباره محکم خوردم

  آخ-
 خوبی ستاره؟-

 :همینطور که دماغمو می مالوندم گفتم
 آره خوبم....فقط دفعه بعد که خواستی وایسی به من بگو تا اینطوری محکم بهت نخورم

 باشه...بریم داخل-
 داخل؟!....برای چی ؟-
 معلوم دیگه برای خریدن کفش-

 :با بهت گفتم
 چی؟-
 ت کفش بخرم همینمی خوام برا-

 :اخم کردم و با عصبانیت گفتم
دیونه شدی آرجن؟.... تو همین االن یه لباس گرون قیمت خریدی اونوقت می خواهی کفش هم 

 بخری؟....اصال ببینم تو این همه پول برای خریدن لباسو از کجا آوردی؟
 :آرجن سرشو آورد نزدیک من و با شیطنت گفت

 خیلی بامزه می شی می دونی وقتی عصبانی می شی-
 :مبا این که توی دلم به خاطر حرفش کیلو ,کیلو قند آب کردم ولی حالتمو از دست ندادم و گفت

 جوابمو ندادی؟ این همه پول رو از کجا آوردی؟-
 :دماغمو کشید و گفت

 خب این تقصیر من نیست که آقای ورما دستور داده منم دارم اجراش می کنم-
 منظورت چیه؟-

 :کرد و گفت لبشو جمع
 و بخرمتآقای ورما بهم دستور داده که برای تو بهترین لباس,بهترین کفش,بهترین جواهرات زو برای -

 :با گنگی گفتم
 چرا؟-

 :شونه اش انداخت باال و گفت
 من چه می دونم...اصال چرا همین امشب توی جشن ازش نمی پرسی؟-
  جشن؟-
 اهوم-
 چه جشنی؟-

 :آرجن با تعجب گفت
 

 خواهی بگی که آنجال بهت نگفته که امشب جشن تولد آرن پسر آقای ورماست؟ ینی می
کسی  چشامو محکم روی هم فشار دادم به کل فراموش کرده بودم که آرن ورما همون پسر آقای ورماست
و که آرجن براش کار می کنه حتی زمانی که آنجال داشت راجب بهش حرف می زد من یادم نبود لبم

 :از کردم و با لحن مظلومی گفتمگزیدم و چشامو ب
 بخشید به کل فراموش کرده بودم-
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 آرجن با دیدن من زد زیر خنده و شروع کرد به خندیدن منم بهاش شروع کردم به خندیدن
 :بعد از اینکه خندیدمون تموم شد آرجن گفت

 خیلی خب بهتره بریم داخل چون خیلی کار مونده که بدیم-
ه بند کفش پاشینه بلند ده سانتی صورتی خوشکل چشامو گرفت روی کفش یباهم رفتیم داخل مغازه ویه 

اال نقره ای که وسطش یه مکب پر از نگین های صورتی بود یه بند نقره ای هم روی کفش به صورت ب
ی بود داشت که روش دوتا پروانه بود که نمی از پروانه ها به رنگ نقره ای نمی دیگه به رنگ صورت

ود که داخل ین های ریز به همون رنگ بین دوتا پروانه یه قاب نقره ای قرار گرفته بکه پرشده بود ازنگ
 پر بود از نگین های صورتی....آرجن رو صدا کردم و کفش رو بهش نشون دادم اونم خوشش امد و

 زیم داشتم بهکفش رو خرید بعد از اینکه خریثدن کفش تمو شد رفتیم طبقه باال تا نگاهی به سویس ها بندا
ردبند مغازه ها نگاه می کردم که چشم به یه سرویس قشنگ خورد رفت نزدیک که قشنگ تر ببینمش یه گ
قرمز  طالیی ظریف به رنگ سفید که یه پروانه بهش وصل بود توی یکی از بال های پروانه یاقوت های

صل بزرگ و سرخ و بال دیگه یاقوت هایصورتی کم رنگ کار شده بود یه پروانه کوچیک هم به پروانه
صل بود بود که پر بود از یاقون های صورتی یه دسبند چیفتی به رنگ سفید که یه پروانه بزرگ بهش و

نگ که پر بود از یاقوت های صورتی و گوشوارهای چفتی پر از نگین های ریز که نصفی صورتی کم ر
 .....و نصف قرمز سرخ

 سرویس قشنگیه-
 :و برگشتم ارجن وقتی دید من ترسیدم هول کرد و گفتیه هینی گفتم و دستمو گذاشتم روی قلب 

 ام.... بخشید....می خواهی بریم داخل-
 :تیه لبخند زدم و سرمو به عنوان موافقت تکون دادم ورفتیم ....بعد از خرید سر ویس آرجن گف

 ستاره تو گشنه ات نیست؟-
 چرا خیلی زیاد-
 پس بریم نهار بخوریم-

ی می وردیم البته من بیشتر به جای خوردن خندیدم چون همش آرجن شوخباهم رفتیم فست غود و غذا خ
م که متوجه کرد با تموم شدن غذامون سوار ماشین شدیم و راه افتادیم همنطور که به بیرون نگاه می کرد

 :شدم به خانه آقای ورما نمی رم سرمو برگردونم و گفتم
 مگه نمی ریم خونه ای آقای ورما؟-
 نه-
 چرا؟-
 ید ببرمت آرایشگاهچون با-
 آرایشگاه برای چی؟-

 برای اینکه برای جشن آمادت کنن
 آهان-

گاه مخم تا موقع ریسدن هیچ کدمون حرفی نزدیم آرجن ماشینو جلوی آرایشگاه نگه داشت با دیدن آرایش
رایشگاه سوت کشید باورم نمی شد که اصال یه روز پاشم بیام آرایشگاه اونم نه هر آرایشگاهی بلکه آ

ای به ووزفین بهترین آرایشگاه در آمریکا که برای یه درست کردن ساده مو یه عالمه پول می گیرن ژ
 .....اینکه بخوان درست کنن

 نمی خواهی پیاده شی؟-
 :با صدای آرجن به خودم آمدم و گفتم

 چرا؟...چرا؟-
و صندلی  پر از آینه از ماشین پیاده شدم و همراه آرجن رفتم داخل آرایشگاه یه سالن خیلی بزرگ برزگ

فمو های مخصوص آرایش و میزه های که پر بودند از مواد آرایشی و غیره همینطوری که داشتم اطرا
 :دید می زدم که با صدای ناز ولطیفی به خودم امدم
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 چه کمکی می تونم بهتون بکنم؟-
قای ورما آاز نزدیکان آرجن:من راننده آقای ورما هستم این خانومی که می بینید کنار من ایستادن یکی 

پسرشون  هستند ایشون از من خواستند که این خانمو رو به اینجا بیارم تا شما ایشون برای جشن تولد
 آماده کنید

 :مسول آرایشگاه یه نگاه به من انداخت و دوباره رشو به سمت آرجن برگردون وگفت
 جش چه ساعتی برگزار می شه؟-
 ساعت هشت-
 بیاد دنبال خانوم شما می تونید ساعت هفت-

شگاه رو به آرجن وسایل رو به مسول آرایشگاه داد و منو تنها گذاشت و رفتبعد از رفتن آرجن مسول آرای
 :من کرد و گفت

 همراه من تشریف بیارید-
 :پشت سرش راه افتادم یکم که رفتیم ایستاد و رفت کنار یه مرد کچل ایستاد و گفت

 ا....و ایشون هم...بکل فراموش کردم اسمتون چیه؟ایشون جک هستند بهترین آرایشگر م-
 ستاره-
 ستاره یکی از نزدیکان آقای ورما هستند می خوام که بهترین کارتو انجام بدی-

 جک:مطمئن باشید
 اینم از وسایل تنهاتون می ذارم-

 :جک یه لبخند به سمت من زد و گفت
 روع کنماز آشنای باهاتون خوشبختم....اگه مشکلی ندارید کارمو ش-
 نه-
 پس بشنید تا من کارمو شروع کنم-

یگه باشم و دبعد از اینکه از آرایشگاه آمدم بیرون نفسمو پرصدا دادم بیرون حسابی از اینکه باید یکی 
من توی  جدی رفتار کنم و کم تر شوخی کنم خسته شدم ...خیلی سخته طوری رفتار کنی که نیستی....کال

خ باشم تا ی دونن ولی توی این مدت مجبور بودم که یه آدم جدی و کمی شوزندگیم آدم شوخیم اینو همه م
آوردم و  بتونم دل ستاره رو به دست بیارم...در ماشینو باز کردم و سوار شدم گیشیم از توی جیبم در

 :شماره خانه رو گرفتم بعد از سه تا بوق گوشی خانه برداشته شد
 الو بفرماید؟-
ه زنگ یم که تا موقی که من برسم خانه حموم رو آماده کن هم همین طور الو اریکا منم زنگ زدم بگ-

 هم بزن به جان و بگو لموزینو برای ساعت شیش آماده کنه
 چشم-
 همه چیز برای امشب آماده است؟-
 بله همه چیز آماده است-
ار بذ خوبه یه زنگ هم به آرایشگر مخصوص هم بزن و بگو بیاد و یه دست لباس هم برای جشن برام-

 بیرون
 چشم-
 فعال اریکا-

کم آهنگ یتلفنو قط کردم و ماشینمو روشن کردم و به سمت خانه راه افتاد ظبط ماشینمو روشن کردم تا 
 :گوش کنم و آهنگ شروع شد به پخش شدن

Twisted, you’ve shaken my existence 
 تو تمام وجود منو میلرزونی… پیچیده 

 
When I’m with you, baby, 
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 ی که با تو هستم عزیزموقت
 

Bliss is all I’ve come to know (come to me) 
 همه خوشی ها میاد سمت من

 
Running, I didn’t see it coming 

 و من فرار کردم و ندیدم که داره میاد سمت من
 

Blinded, it’s so stunning 
 کور شدم ، خیلی خوره کنندس

 
I don’t want to let you go 

 که بذارم برینمیخوام 
 

A thousand church bells ringing 
 هزار زنگ کلیسا زده میشه

 
I can hear the angels singing when you call my name 

 من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی
 

Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Off the chain, chain, off the chain) 

 خارج از محدوده هاست
 

The chemistry is crazy 
 درس شیمی دیوونه کنندس

 
And you make me feel amazing 

 تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی
 

And I can’t explain 
 و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 
Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Off the chain, chain, off the chain) 

 خارج از محدوده هاست
 

Your love (is off the chain), your love, your love 
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 عشق تو خارج از محدوده هاست
 

(Is off the chain, chain, off the chain) 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
Your love (is off the chain), 

 استعشق تو خارج از محدوده ه
 

Your love (is off the chain), your love 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Is off the chain, chain, off the chain) 

 عشق تو خارج از محدوده هاست
 

Coming, just keep the magic coming 
 داره میاد ، فقط بذار جادو کار خودشو بکنه

 
You got me, baby, crushing 

 دست اوردی ، عزیزم ، شکستیمتو منو به 
 

But it feels like so much more 
 اما این حس خیلی بیشتر بهم میده

 
Just when, when I least expect it 

 فقط وقتی ، وقتی که انتظارش رو ندارم
 

You make it feel so epic 
 تو بهم حس خیلی حماسی میدی

 
Like nothing I felt before 

 سرم جا نذاشتممث چیزی که پشت 
 

A thousand church bells ringing 
 هزار زنگ کلیسا زده میشه

 
I can hear the angels singing when you call my name 

 من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی
 

Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Off the chain, chain, off the chain) 
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 خارج از محدوده هاست
 

The chemistry is crazy 
 درس شیمی دیوونه کنندس

 
And you make me feel amazing 

 تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی
 

And I can’t explain 
 و نمیتونم این حس رو توصیف کنم

 
Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Off the chain, chain, off the chain) 

 خارج از محدوده هاست
 

Your love (is off the chain), your love, your love 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Is off the chain, chain, off the chain) 

 عشق تو خارج از محدوده هاست
 

Your love (is off the chain), 
 هاستعشق تو خارج از محدوده 

 
Your love (is off the chain), your love 

 عشق تو خارج از محدوده هاست
 

(Is off the chain, chain, off the chain) 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
I’m not the type who gets crazy for someone 

 من از نوع ادم هایی نیستم که واسه کسی دیوونه بشم
 

Odds of me tripping are 
 از شانس من این اتفاق برام افتاد

 
Like next to nothing 

 مث قدم بعدی که جایی نیست
 

Guarding my heart like a diamond ring 
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 از قلبم مث یه حلقه ی الماس مواظبت میکردم
 

But love, your love, changes everything 
 اما عشق ، عشق تو ، همه چیز رو عشوق میکرد

 
Everything is changed, 

 همه چیز عوض شد
 

Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هسات

 
Oh, everything is changed, 

 همه چیز عوض شد
 

Everything is changed 
 همه چیز عوض شد

 
Now everything is changed 

 حاال دیگه همه چیز عوض شده
 

Your love… 
 …عشق تو

 
A thousand church bells ringing 

 هزار زنگ کلیسا زده میشه
 

I can hear the angels singing when you call my name 
 من صدای فرشته هارو میشنوم که میخونند وقتی تو منو صدا میزنی

 
Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Off the chain, chain, off the chain) 

 از محدوده هاستعشق تو خارج 
 

The chemistry is crazy 
 درس شیمی دیوونه کنندس

 
And you make me feel amazing 

 تو بهم یه حس واقعا زیبا میدی
 

And I can’t explain 
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 و نمیتونم این حس رو توصیف کنم
 

Your love is off the chain 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Off the chain, chain, off the chain) 

 خارج از محدوده هاست
 

Your love (is off the chain), your love, your love 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
(Is off the chain, chain, off the chain) 

 عشق تو خارج از محدوده هاست
 

Your love (is off the chain), 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

 
Your love (is off the chain), your love 

 عشق تو خارج از محدوده هاست
 

(Is off the chain, chain, off the chain) 
 عشق تو خارج از محدوده هاست

ینو رو ببره ماشینو جلوی خانه پارک کردم و پیاده شدم کلید ماشین رو به یکی از خدمتکارا دادم تا ماش
ذاشته بود ای که از اریکا خواسته بودم آماده شده گداخل پارکینگ بعدش هم رفتم توی اتاقم تمام چیزه

یرون و بروی تختم لباسمو در آوردم و رفتم حموم بعد از این که حموم کردنم تموم شد از حموم امدم 
زم رفتم خودمو خشک کردم و یه لباس دکمه دار همراه با یه شلوار گرمکن پوشدیم به سمت تلفن روی می

 :گرفتم بعد از چند تا بوق گوشی برداشته شدو شماره مخصوص به اریکا رو 
 اریکا آرایشگری که خواسته بودم آمد؟-
 بله...بفرسمش باال-
 آره بفرسش-

ند,الغر ,موهای تلفنو قطع کردم بعد از چند دقیقه در اتاق زده شد و جیمز آمد داخل ...جمیز یه پسر قد بل
 وبود ..جمیز با دیدن من لبخند زد  مشکی, صورتی گرد,ابروهای مرتب ,چشم های آبی,دماغ عملی

 :گفت
 آماده ای که شروع کنیم؟-
 البته-
 پس بشین تا من کارمو شروع کنم-

 ...روی صندلی نشستم و جمیز هم شروع کرد به آماده کردن من
 خب تموم شد-

جمیز یه نگاه به خودم توی آینه انداخت کارش مثل همیشه حرف نداشته با یه لبخند رضایتمو اعالم کردم 
هم که دید از کارش راضیم شروع کرد به جمع کردن وسایلش ورفت بعد از رفتن جمیز از جام بلند شدم 

و شروع کردم به پوشیدن لباسم بعد از این که پوشیدن لباسم تموم شد به سمت کشوم رفتم تا نقابم به همراه 
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حلقه رو گذاشتم توی جیبم و از اتاق حلقه ای که برای ستاره خریده بودم برداشتم نقابمو به صورتم زدم و 
 :آمدم بیرون و رفتم پایین با دیدن یکی از خدمتکارا پرسیدم

 جان آمده؟-
 بله قربان-

و بست و از خونه رفتم بیرون جان با دیدن من در ماشینو باز کرد بعد از اینکه نشستم توی ماشین در
 :خودش هم سوار شد و ماشینو روشن کرد پرسید

 قربان؟کجا می رید -
 برو آرایشگاه ژوزفین-
 چشم-

د و بازم برای چندمین بار توی آینه نگاه کردم حسابی عوض شده بودم موهای صافم فر ریز شده بو
ه ایم هم به موهام آزادانه اطرافم ریخته شده بود قسمتی از موهام به سمت باال داده شده بود یه نیم تاج نقر

صورتم  اه شده بود و کج ریخته شده بود روی پیشونی ایم رویزده شده بود قسمت جلوی موهام خرد کوت
رتی هم یه آرایش نقره ای قشنگ دخترونه کار شده بود رنگ روژلب هم صورتی کار شده بود نقاب صو
ایم که وسطش رنگ زرد کار شده بود به صورتم زده بودم با لباس و جواهرات و آرایش که روی 

 ...ه پرنسس شده بودمصورتم انجام داده شده بود شبیه ی
 خیلی زیبا شدی-

سرمو برگردونم با دیدن آرجن خشکم زد آرجن موهاشو کج ریخته بود روی پیشونی ایش و صورتش 
ر اصالح شده بود یه نقاب مشکی هم روی صورت اش زده بود که باعث شده بود که چهره اش جذاب ت

ته جونی بود کرواتشو به صورت شل بشبه نظر برسه کت و شلوار هم که تنش کرده بود به رنگ بادم
بود  بود و یه کفش سیاه نوک تیز پاش کرده بود حسابی خوشتیپ شده بود آرجن هم مثل من خشکش زده

یبا به سمتم زو منو نگاه می کرد جفتمون محو هم دیگه بودیم که آرجن زودتر به خودش آمد و با یه لبخند 
 :آمد دستشو حلقه کرد و گفت

 بریم-
ین جلوی د دستمو توی دستش گذاشتم و با هم از آرایشگاه آمدیم بیرون به جای ماشین یه لموزبا لبخن

سمت در رفت و  آرایشگاه پارک شده بود و راننده که با لباس سفید کنار ماشین ایستاده بود با دیدن ما به
ه ه سمت دیگدر رو باز کرد همراه آرجن سوار شدم به محض اینکه نهشستیم راننده در رو بست و ب

ایستادن  ماشین رفت و ماشینو روشن کرد و راه افتاد تا موقع رسیدن حرفی بین من و آرجن زده نشد با
اغونی شده ماشین متوجه شدم که رسیدم در دوباره توسط راننده باز شد و ما هم پیاده شدیم جلوی در چر

نها رو ی در قرار داشتن که مهموبود یه فرش قرمز هم روی پله ها پهن شده بود و دوتا خدمتکار جلو
م توسط راهنمایی می کردند جلوی خانه انواع ماشین های گرون قیمت پارک شده بود با کشیده شدن دست

سالن اصلی  آرجن به خودم آمدم و با هم ر فتیم داخل خانه وقتی دقت کردم متوجه شدم که دار یم به سمت
ر مهمونها به ودمو بیشتر به آرجن چسبوندم با ورد ما بیشتمی ریم با دیدن سالن پر از جمعیت ناخواسته خ

ی کردن به مسمتمون برگشتن حسابی ترسیده بودم این برای بار اولی بود که مردم اینطوی خیره بهم نگاه 
ه ترسم از خاطر همین هم بدجوری ترسیده بودم پاهام اصال تحمل وزنمو نداشتند تصمیم گرفتم برای اینک

ود یه لوستر گاه کنم تمام سقف توسط کاغذ رنگی های زیبا همراه با بادکنک تزیین شده ببین بره اطرمو ن
ب و سفید کر یستال بزرگ همخ به سقف آویزون بود گروه موسیقی زنده ,میز شیرنی جات,انواع مشرو

 ....خدمتکارهای دستشون سینی های مشروب برای پذایرای از مردم
 میای بریم برقصیم؟-
 البته-
رفتم داخل پیس و شروع کردیم به رقصیدن بعد از تموم شدن آهنگ گروه موزیک شروع کرد به  باهم 

زدن آهنگ تانگو با شروع آهنگ تانگو آرن دسشو انداخت دوکمرم و منو محکم چسبوند به خودش و 
-شروع کردیم به رقصیدن دستمو گرفت باال یه دور چرخیدم و دوباره منو به خودش چسبوند توی چشام 
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از این که به تولد پسرم آمدید خیلی ممنونم ....امشب به جز اینکه تولد پسرم هست یه شب خاص هه 
میم گرفته که بالخره ازدواج کنه....حاال از پسرم می خوام تا به اینجا بیا و هست ....چون پسرم تص

 نامزدشو به شما معرفی کنه
ه دستم صدای تشویق مردم بلند به سن چشم دوختم تا ببینم که پسر آقای ورما و نامزدش چه شکلیه؟ ک

که داریم  کردم متوجه شدم توسط آرجن کشیده شد قبل از اینکه بتونم مخالفتی کنم همراش شدم وقتی دقت
 :به سمت سن می ریم همینطوری که داشتیم به سمت سن می رفتیم پرسیدم

 آرجن برای چی داریم می ریم سمت سن؟-
 خودت می فهمی-

 :وقتی رفتیم باال آرجن دستشو به عنوان سکوت باال آورد و گفت
 ....ممنون برای اینکه به جشن تولد من آمدید-

ت تولد آرجن برگردونم و به آرجن نگاه کردم متوجه نمی شدم برای چی؟ آرجن گف سرمو با بهت به سمت
 :من دوباره به حرف های آرجن گوش دادم

 .....همنطور که پدرم گفت-
 ....چی؟....اون االن چی گفت؟....گفت پدرم؟....ینی....ینی آرجن پسر آقای ورماست؟

می چیزی روی .باورم نمی شه...باورم نمی شه... با گرنه...نه...این امکان نداره....اینا همش دورغه...
فهمیدم که  لبم به خودم آمدم صدای دست و جیغ ,هورا بلند شدم انقدر شوکه بودم که حد نداشت اصال نمی
که می  چه اتفاقی افتاده و برای چی مزردم دار ن دست می زنن ...تنها چیزی که می دونستم این بود

ه سختی ن جا برم بدون توجه به افراد توی سالن از توی سن آمدم پاین و بخواستم هرچه زودتر از او
نها چیزی ازشون عبور کردم با گیجی اطرافمو نگاه می کردم اصال نمی دونستم که باید برم کدوم طرف ت

ال ر فتن با که می خواستم این بود که از اینجا دو بشم همین با دیدن پله ها به سرعت شروع کردم به با
 ....دن راهرو بیشتر گیج شدم و به سمت چپ رفتم با دیدن اولین در.. در رو باز کردم کهدی
  ...ستاره نه-
 ...تق-

ال سرم با ترکیده شدن بادکنک یه چیزی شروع کرد به ریختن روی سرم برای اینکه چیزیم نشه دستمو ح
یه ایه سری ماشین پنبه  کردم وقتی مطمئن شدم که چیزیم نمی شه دست برداشتم که دیدم جلوی پای

یه دره  خواستم برم داخل که با دیدن صحنه روبروم دو دستی چسبیدم به آهن در تا نی افتم جلوی پام
متوجه شدم  بزرگ پر از آب بود که یه ابشار بلند در حال ریختن توی دره بود وقتی بهش دقیق نگاه کردم

یوار هم ددم همین االن پرت می شه توی دره روی که نقاشی اما انقدر طبیعی کشیده شده بود که فکر کر
ها چیزی صحنه ای از غروب خورشید کشیده شده بود که پرتو غروب روی تمام وسایل اتاق افتاده بود تن

 که رنگ با وسایل اتاق فرق داشت تخت خواب بود چند جای دیو.ار پر بود از عکس های آرجن در
ده و یه با لباسه مسابقه اش به ماشین مسابقه اش تکیه دا حالت های مختلف توی یکی از عکس ها آرجن

بود  جایگاه که مخصوص جوایز بود انواع کاپ ها و مدال ها و تقدریرنامه که به صورت کج نسب شده
ه هاش سرمو بردم باال که بادیدن سقف محو زیبای اش شدم روی سقف نمای زیبای از شب , ماه و ستار

یز نرم ه عقب رفتن انقدر عقب رفتم که پام گیر کرد و افتادم روی یه چکشیده شده بود شروع کردم ی
 :باصدای به خودم آمدم

 خوشت می یاد؟-
 خیلی محشره-
 خوشحالم که دوستش داری-

 :با تردید گفتم تازه یادم افتاد که چه اتفاقی افتاده و من برای چی آمدم توی اتاق آب دهنمو قورت دادم و
 !ی؟تو...تو پسر آقای ورما-
 اهوم-
 ! ینی...ینی می خواهی بگی...بگی که راننده نیستی؟-
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 :خندید و با شیطنت گفت
 ...چرا اتفاقا هستم اونم بهترین راننده توی دنیا-
 نه..نه...منظورم اینکه تو راننده شخصی آقای ورما نیستی؟-
 ام...نه من پسرشم-
 ...این...این ینی....ینی اینکه....تو...تو-
الی توی رتم...اسم واقعیم آرن ورماست... تنها پسر جیسون ورما....معروف ترین راننده بهت دورغ گف-

 ....دنیا
 من...من باید برم-
 متاسفم ولی نمی شه-
 چرا؟-

 :با خنده گفت
 چون تو دیگه نامزد منی و االنم یه ملت پایین وایستادن تا بدون که تو چه شکلی هستی؟-
 ولی من یه خدمتکارم-
 ای که من می دونم تو قبال یه خدمتکار بودی ولی حاال نامزد منیام...تا ج-
 ....اما؟-
 بریم-
 من...من نمی فهم چرا؟-
 
 بعد از اینکه جشن تموم شد همه چیزو برات تعریف می کنم-

دن اون همه آرن دستمو کشید و منو همراه خودش برد بیرون با دی قبل از اینکه بتونم باهاش مخالفت کنم
از پشتش  خبرنگار که پایین پله ها ایستاده بودن جسابی ترسیدم و رفتم پشت آرن اونم خیلی آروم منو

 :کشید بیرون و گفت
 نمی خواد از چیزی بترسی ...بیا بریم-

برنگارا هم گرفتم به محض اینکه رسیدم پاین خ باهم از پله ها رفتم پایین و خبرنگار ها ازمون عکس می
 :زمان شروع کرد به پرسیدن سوال

 آقای ورما شما باهم چطونری آشنا شدید؟-
 خانوم ستاره شما االن چه احساسی دارید؟-
 شما نمی خواید نقابتون رو بردارید؟-

 :آرن با صدای بلندی روبه خبرنگارا گفت
ون وقت من انه به دونه االن نامزدم به خاطر شما می ذاره می ره ای بابا شما که ما رو کچل کردید دو-

 باید برم منت کشی
ون همه به خاطر حرف آرن زدن زیر خنده بعد از اینکه خندیدنشون تموم شد دوباره سوال پرسیدنش

 :شروع شد
 آقای ورما شما کجا باهم آشنا شدید؟-
 توی خیابون-
 می شه بیشتر توضیح بدید؟-
 نه-
 تاره شما نمی خواهید راجب این موضوع صحبتی کنید؟خانوم س-

 :آرن به جای من گفت
الت رو خانوم ها و آقایون خبرنگار تا یه بستی توی صورت همتون نزدم بهتره برید و تمام این سوا-

 بذارید بعد از جنش چون من و نامزدم می خوایم از بقیه جشن لذت ببریم
 :و کشید و باخودش برد و آهسته گفتبعدش هم بدون توجه به خبر نگارا دستم
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 امان از دست این خبرنگارا آدم دو دقیقه نمی تونه از دستشون در امان باشه موافق نیستی؟-
 :از لحنش حسابی خندام گرفت و با خنده گفتم

 چرا-
رن رو دوباره به سالن برگشیم این بار تمام مهمون های توی سالن به سمتمون برگشتن از ترس دست آ

 :دادم اونم خیلی آروم گفت فشار
 نمی خواد نگران باشی-

ه ای بعدش دست منو کشید و همراه خودش برد داخل سالن و مهمانهای سالن به سمتمون آمد و به نحو
جلو با  خودشون بهمون تبریک گفتن آخر سر از همه آقای ملهوترا همراه با خانوادش برای تبریک آمدن

 :ی از ترس خشکم زد آقای ملهوترا روبه آرن گفتدیدن آقای ملهوترا و آنجال حساب
 تبریک می گم-
 ممنون-

 :آنجال هم با لحنی خشک که عصبانیت توش موج می زد گفت
 تبریک می گم آرن-

 :آرن با لحنی که توش خوشحالی موج می زد گفت
 خیلی ممنونم آنجال-

 :بعد از اینکه رفتن آرجن با خوشحالی وشیطنت گفت
د چهره ت چهره ی آنجال رو ازپشت نقابش ببینم فکر می کنم آالن از عصبانیت زیاخیلی دلم می خواس-

 اش حسابی سرخ شده
 :با تصور چهره سرخ شده آنجال خندم گرفت با خنده گفتم

 موافقم االن حتما مثل لبو سرخ شده-
 با یه دست دیگه رقص موافقی؟-
 اهوم-

الن کم سهونها از داخل پیست رفتن بیرون و نور باهم به سمت پیست رقص رفتم با وارد شدن ما تمام م
 :هنگشد و خواننده هم شروع کرد به خوندن یه آهنگ عاشقانه و ما هم شروع کردیم به رقصیدن با آ

 
It's been said and done 

 قبل از ما بار ها گفته شده و به پایان رسیده
 

Every beautiful thought's been already sung 
  د تمام افکار و احساسات زیبا خوانده شدهقبال در مور

 
And I guess right now here's another one 

 و گمون کنم اآلن یکی دیگه از اون ها رو داریم
 

So your melody will play on and on, with best of 'em 
 پس تو یه ملودی هستی که حاال حاال ها با بهترینشون نواخته میشی

 
You are beautiful, like a dream come alive, incredible 
 تو زیبا هستی ، مانند یک رویا که به حقیقت تبدیل میشه ، خارق العاده ای

 
A center full of miracle, lyrical 

 با یک قلب مملو از معجزه و ترانه
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You've saved my life again 

 تو زندگی منو دوباره نجات دادی
 

And I want you to know baby 
 و عزیزم میخوام بدونی که

 
I, I love you like a love song, baby 

 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 

I, I love you like a love song, baby 
 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

 
I, I love you like a love song, baby 

 ثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزمعزیزم ، من م
 

And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat 
 و من این قسمت رو تکرار میکنم

 
I, I love you like a love song, baby 

 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 

I, I love you like a love song, baby 
 آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم عزیزم ، من مثل یه

 
I, I love you like a love song, baby 

 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 

And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat 
 و من این قسمت رو تکرار میکنم

 
Constantly, boy you played through my mind like a symphony 

 پسر تو بطور مداوم مثل یه سمفونی با ذهن من بازی کردی
 

There's no way to describe what you do to me 
 هیچ راهی برای توصیف اونچه که تو با من کردی وجود نداره

 
You just do to me, what you do 

 تو هر کاری خواستی با من کردی
 

And it feels like I've been rescued 
 این میمونه که من نجات پیدا کردمو مثل 
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I've been set free 

 راحت شدم
 

I am hypnotized by your destiny 
 من با آینده ای که تو برایم تصویر کرده بودی هیپنوتیزم شدم

 
You are magical, lyrical, beautiful 
 تو جادویی هستی ، مثل یه ترانه ای ، زیبایی

 
And I want you to know baby 

 و عزیزم میخوام بدونی که
 

I, I love you like a love song, baby 
 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

 
I, I love you like a love song, baby 

 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 

I, I love you like a love song, baby 
 آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم عزیزم ، من مثل یه

 
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat 

 و من این قسمت رو تکرار میکنم
 

I, I love you like a love song, baby 
 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

 
I, I love you like a love song, baby 

 عاشقونه به تو عشق می ورزم عزیزم ، من مثل یه آهنگ
 

I, I love you like a love song, baby 
 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

 
And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat 

 و من این قسمت رو تکرار میکنم
 

No one compares 
 هیچ کس این موضوع رو رد نیمکنه که

 
You stand alone, to every record I own 
 تو تنها کسی هستی که در اهنگ های من وجود داره
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Music to my hear that's what you are 

 موسیقی ای در قلب من ، این چیزیه که تو هستی
 

A song that goes on and on 
 آهنگی که تا ابد نواخته خواهد شد

 
I, I love you like a love song, baby 

 من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم عزیزم ،
 

I, I love you like a love song, baby 
 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

 
I, I love you like a love song, baby 

 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 

And I keep hittin' re-peat-peat-peat-peat-peat 
 و من این قسمت رو تکرار میکنم

 
I, I love you like a love song, baby 

 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 

I, I love you like a love song, baby 
 عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

 
I, I love you like a love song, baby 

 من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم عزیزم ،
 

I love you...like a love song 
 عاشقتم مثل یه آهنگ عاشقونه

 
 دت مبارکتولدت مبارک...تولدت مبارک... تولدت مبارک آرن...تول-

 کیکیک تولد آرن یه پیست رالی بود آرن چشماشو بست و آروز کرد بعدش هم شمعا رو فوت کرد و
ازی آرن بصدای دست همراه با آتیش بازی ادغام شد و همه به بیرون نگاه کردن بعد از تموم شدن آتیش 

 :با لخند روبه جمع گفت

ستند که به اون عموال توی روز تولد کسی این افراد هاز اینکه به تولدم آمدید خیلی ممنونم...باید بگم م-
ی  شخص هیدیه می دن ...ولی از اون جای که من شمارو خیلی دوست دارم ...می خوام امشب به همه

 ...شما هدیه بدم اونم اینه
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یه دفعه نقابم از روی صورتم برداشته شد و عکاسا شروع کردن به عکس گرفتن انقدر شوکه شده بودم 

 :نداشت با صدای آرن به خودم آمدمکه حد 

 با فرار موافقی؟-

 هان؟-

اقو بست و قبل از اینکه بفهم چی شد از جمع خارج شدیم و رفتیم توی یکی از اتاقا آرن به سرعت در ات
 :پشتش تکیه داد یه نفس عمیق کشید و گفت

 آخیش...بالخره از دستشون راحت شدیم-

 :وی سینه اش و گفتمبا ناراحتی رفتم سمتش و یه مشت زدم ت

 خیلی نامردی ارن...این چه کاری بود که کردی؟-

 :ریز خندید و گفت

چی باز  حیف ....حیف که حواس نبود تا چهره آنجال رو ببینی..خیلی خنده دار شده بود....دهنش مثل-

 ...بود چشماش حسابی گرد شده بود ...خیلی خودمو کنترل کردم تا نخدم

دن بعد چشم های گرد شد و دهن باز پخی زدم زیر خنده و شروع کردم به خندی با تصور چهره آنجال با

 :از اینکه خندیدنمون تموم شد با صدای که هنوز توش رگ های خنده پیدا بود گفتم

  حاال چطوری برم خانه؟-

 یارهبخونه؟....شما هیج جا نمی ری چون من نمی خوام اون جادوگر پیر بالی سر نامزد خوشگلم  -

 :خندید وگفت

 باشه..ولی اولش بهم بگو که از حلقه ات خوشت می یاد یا نه؟-

کنجکاو  آورد و نگاه کردم توی دست راستم یه حلقه ی خیلی قشنگ بود ولی از بسبا بهت دستامو باال 

 :بودم تا هرچه زودتر همه چیزو بدونم به ظاهرش زیاد توجه نکردم و گفتم

 آره قشنگه ...حاال همه چیزو بهم بگو؟-

 :خندید و گفت

 باشه ...اول بشنیم تا من بگم-

 :بعد از اینکه نشستیم گفتم
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 خب تعریف کن-

 :با شیطنت گفت

 چی رو؟-

 آرن؟-

 ...باشه...باشه خانوم حاال چرا ناراحت می شی اصال یه کاری می کنیم-

 چه کاری؟-

 تو بپرس منم جواب می دم خوبه؟-

 ام...خوبه....ام...خب بگو از کی فهمیدی که منو دوست داری؟-

 مم دیدم که دوست دارام...خب...راستش خودم هم نمی دونم کی فقط می دونم وقتی به خودم آمد-

 خب... برای چی همیشه کاله سرت می ذاشتی؟-

 برای اینکه تو نفهمی من کیم؟-

 :یه مشت آروم به سینه اش زدم و گفتم

 خیلی بجنسی-

 :خندید و با اخم گفتم

 ماشینی که همیشه می امدی دنبالم چی ؟.... مال خودت بود؟-

 :خندید و گفت

 دیگه هم دارمآره به جز اون من چند تا ماشین -

 :دماغمو چین دادم و گفتم

 خیلی بجنسی می دونی چقدر منو حرص دادی...راستی اون روزی که بهت گفتم می خوام برم دیدن-

 جورج...اون دخترا کار تو بود؟

 :خندید و گفت

اهوم کار من بود ...وئقتی گفتی که می خواهی بری دیدن جورج حسابی عصبانی شدم دلم می خواست -
حال جورجو بگیرم ولی خب نمی تونستم چون اگه باهاش دعوا می کردم و تو می فهمیدی که من برم و 

کیم؟ به خاطر همین تصمیم گرفتم تا از دوستم کمک بگیرم بهش زنگ زدم و گفتم که از یه دختری 



                 

 

 

سیندرالی منمان ر  

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

74 

 

خوشم می یاد ولی یکی همش مزاحم می شه می خوام از شرش خالص بشم اونم گفت که چند نفرو می 
ه که می تونن کمکم کنن فقط باید یکم پول خرج کنم همین منم مشخصات جورجو بهش دادم و خودم شناس

 هم بیرون منتظر شدم که تا تو بیای بیرون

 تو از کجا فهمیدی من ایرانیم؟-

 خب ...حدس زدم چون چهرات به غربی ها نمی خورد-

 سیندرال کیه؟-

 :دماغمو کشید و گفت

 بعدا خودت می فهمی-

 :ای در دیگه نتونستم از آرن سوال بپرسم در باز شد و اریکا آمد داخل وگفتبا صد

 قربان....خندید و گفت:وضعیت سفیده می تونید برید پایین پدرتون منتظر شماست-

 باشه االن می یام-

 :آرن از جاش بلند شد و یه چشمک زد و گفت

 مادمازل افتخار می دید؟-

 :با عشوه گفتم

 با کمال میل-

وص مهمون ن پخی زدیم زیر خنده و با آرن از اتاق آمدیم بیرون و رفتیم پایین به سمت سالن مخصجفتمو
 :ها آقای ورما روی صندلی نشسته بود با آمدن ما به شوخی رو به ارن گفت

 خوبه دیگه تو با نامزدت فرار ی کنی اون وقت من پیرمرد باید جواب اون همه خبرنگارا بدم-

 :آرن خندید و گفت

 بابا شما که می دونید من همیشه از دست خبرنگارا در می رم-

 بیچاره ستاره فکر کنم از دست تو دیونه بشه موافق نیستی؟-

 چی؟...ام...نمی دونم آقای ورما-

جا نمی دونم نمی دونی؟..آقای ورما؟...اوال آقای ورما نه پدر هرچی نباشه تو دیگه عروس منی دوما این-

 نداریم
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 :لت گفتمبا خنده و خجا

 چشم-

ته شده آرن رو به پدرش کرد و گفت:بابا اگه اجازه بدی ستاره بره استراحت کنه چون امشب حسابی خس

 من و شما باهم حرف می زنیم

 باشه-

 :بعدش هم شروع کرد به صدا کردن اریکا

 ...اریکا...اریکا-

 بله قربان-

 تی هم براش آماده کنستاره رو ببرتوی اتاق مخصوص مهمان حموم ویه دست لباس راح-

 چشم-

 :بعدش روشو سمت من کرد و گفت

 با اریکا برو هرچی هم نیاز داری به اریکا بگو تا برات آماده کنه-

 باشه...شب بخیر-

 شب توهم بخیر-

یستاد و درشو ااریکا جلوتر از من راه افتاد و منم پشت سرش راه افتادم و رفتم باال جلوی یکی از اتاقا 

 :باز کرد و گفت

 بفرماید داخل خانوم-

یه لبخند زدم و رفتم داخل اتاق دکوراسیوم اتاق مخلوطی از سفید و قهوه ای بود یه تخت 
ه بدونفره,کمد,حموم و دستشوی,یه میز آرایش همراه با صندلی به سمت صندلی رفتم و روش نشستم 

سر ارم آرن ورماست,پخودم توی آینه نگاه کردم هنوز هم باورم نمی شه که کسی رو که من دوست د
تاره رستگار سجیسون ورما پولدارترین فرد توی آمریکا از تمام اینا هم بگذرم نمی تونم قبول کنم که من 

 ....خدمتکار شخصی دختر آقای ملهوترا قرار همسر آرن ورما بشم واقعا باورش سخته

 خانوم-

 :با صدای اریکا به خودم آمدم و به سمتش برگشتم و گفتم

 بله-
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ت گذاشتم موم آماده است تا شما حموم کنید من براتون لباس می یارم حوله هم براتون آماده روی تخح-

 خان

 اریکا؟-

 بله-

 ام..می شه به من نگی خانوم-

 البته...چیز دیگه ای نمی خواهید؟-

 ام...چرا می شه برام شیرپاکن بیاری تا آرایشمو پاک کنم-

 البته-

 

که روی  به باز کردن جواهراتم ,کفشمو از پام در آوردم نیم تاجی هم بعد از رفتن اریکا شروع کردم
یه دست  سرم بود درآوردم و گذاشتم روی میز و منتظر ایرکا شدم بعد از چانه در زده شد و اریکه با

 :لباس راحتی و شیر پاکن وارد اتاق شد شیر پاکن روی میز گذاشت و گفت

 کنید دوباره حموم رو براتون آماده کنممی خواید تا شما آرایشتون رو پاک می -

 نه نیاز نیست-

 :لباس رو ری تخت گذاشت و گفت

 اگه با من کار دیگه ای ندارید برم؟-

 نه...خیلی ممنون-

موم شد اریکا عنوان احترام پاشو خم کرد و رفت منم شروع کردم به پاک کردن صورتم ...وقتی کارم ت
ا وه حموم رو تنم کردم و رفتم توی حموم با دیدن حموم زیپ لباسمو باز کردم و درش آوردم حول

آویز وصل  رفتم,حموم اش دو برابر حموم آنجال بود آب دهنمو قورت دادم و حولمو از تنم درآوردم و به
جب عکردم ورفتم داخل وان آب اولش مورمورم شدم ولی بعدش تنم به اب عادت کرد... وای خدای من 

 نیست که آنجال هر وقت می رفت حموم شصت ساعت طول می کشید بیادحالی می ده ...پس بی خودی 
بیرون ویه  بیرون...با اینکه اصال دلم نمی خواست از آب بیام بیرون ولی نمی شد...بالخره از اب آمدم

دوش هم گرفتم حولمو تنم کردم و شروع کردم به خشک کردن سرم همین طور که موهامو خشک می 

 :ای در گفتمکردم رفتم بیرون با صد

 بله-

 اریکا هستم برای نظافت حموم آمدم-
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 بیا تو-

اریکا  اریکا در باز کرد و حترام گذاشت و به سمت حموم رفت منم شروع کردم به پوشیدن لبا های که

 :برام آورده بود با صدای اریکا به خودم آمدم

 دیگه نیازی به حوله ندارید؟-

 نه..خیلی ممنون-

یزی فکر ریکا خودمو شوت کردم روی تخت انقدر خسته بودم که بدون اینکه به چخندید و رفت با رفتن ا
شیدم با اینکه کنم خوابیدم...چشامو باز کردم و یه کش و قوسی به بدنم دادم با دیدن اتاق یه نفس راحت ک

م ست محکسه روز از اون روز می گذره ولی هنوز باورش برام سخته که قرار با آرن ازدواج کنم...با د
اید مسلمون بشه کوبند روی پیشونیم به کل یادم رفته بود به آرن بگم که اگه قرار باهم ازدواج کنیم اون ب

 :ماز جام بلند شدم و به سرعت به سمت اتاق آرن رفتم بدون اینکه در بزنم در باز کردم و گفت

 ....آرن ما نمی تونیم-

بالفاصله  بود و یه حوله هم دور کمرش بسته بود با دیدن آرن حرفمو خوردم... ارن بدون لباس ایستاده
 در بستم و در رفتم

نرسیدم و  چشام گرد شد مگه من چم بود که ستاره با دیدنم درو بست؟...هرچی فکر کردم به هیچ نتجه ای
و رفتم داخل  شروع کردم به پوشیدن لباسم بعد از اینکه کارم تموم شد رفتم سمت اتاق ستاره در باز کردم

 :ه روی تختش نشسته بود و سرش هم پایین بود صداش کردمستار

 ستاره-

 :سرشو بلند کرد با دیدن من سرخ شد و نگاه شو ازم دزید و گفت

 بله-

 :تعجب کردم و پرسیدم

 برای چی وقتی امدی توی اتاقم اونطوری در بستی و رفتی؟-

 :حسابی سرخ شد و گفت

 هیچی-

 :با ترید گفتم

 مطمئنی؟-

 :تند گفت
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 آره-

 :با اینکه قانع نشده بودم گفتم

 خب چی کارم داشتی که آمدی توی اتاقم؟-

 خب راستش راجبه ازدواجمونه-

 :رفتم نشستم کنارش به محض نشستن من از جاش بلند شد و رفت روی صندلی نشست با تعجب گفتم

 چرا رفتی رو صندلی نشستی؟-

 :سرخ شد و گفت

 هیچی همین جوری-

 ن چیه؟خیلی خب حاال بگو جریا-

 خب راستش...چیزه...تا تو مسلمون نشی ما نمی تونیم با هم ازدواج کنیم-

 :با گیجی گفتم

 چی؟-

 :هول کرد و گفت

 چیزه...ببین توی دین ما....ینی...ببینم توی می خواهی با من ازدواج کنی یا نه؟-

 آره معلوم که می خوام-

 خب ...ام...پس باید مسلمونه بشی-

 چرا؟-

 گه تو مسلمون نشی ما نمی تونیم با هم ازدواج کنیمچون...چون ا-

 که اینطور ...خب من دیگه می رم پایین-

زدواج کنم در بستم و نفسمو پر صدا دادم بیرون باورم نمی شه که تا مسلمون نشم نمی تونم با ستاره ا

 :م...حاال باید چی کار کنم؟...توی افکارم غوطه ور بودم که با صدای پدرم به خودم آمد

 اتفاقی افتاده؟-

 ام...آره-
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 چی؟-

 :روی مبل نشستم و گفتم

ه من هیچی ستارهخ می گه که...که اگه من مسلمون نشم نمی تونیم باهم ازدواج کنیم...مشکل اینجاست ک-

 درمورد دین اسالم نمی دونم که بخوام مسلمون بشم

 :پدرم ابروهاشو انداخت باال و گفت

 :رو صدا زد و گفتکه اینطور....بعدش هم اریکا -

 برو به ستاره بگو بیاد پایین-

 چشم-

یکا هم رفت بعد از چند دقیقه اریکا همراه با ستاره برگشت پدرم به اریکا گفت تا مارو تنها بذاره ار
 :بعدش روشو به ستاره کرد و گفت

 بگیر بشین-

 چشم-

 :ستاره کنار من نشست پدرم روبه ستاره گفت

 ه اگه مسلمون نشه نمی تونه با تو ازدواج کنه درسته؟همین االن از آرن شنیدم ک-

 بله-

 :که اینطور...یکم فکر کرده و گفت-

 ...من برای این مشکل یه راه حلی دارم-

 :هردوتامون همزمان باهم گفتیم

 چه راه حلی؟-

 :پدرم خندید و گفت

 ....ما می تونیم دوتا عروسی بگیرم-

 :ف پدرم و گفتیمدوباره هر دوتامون همزمان پریدم توی حر

 دوتا عروسی؟-
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نه هامونو پدرم با صدای بلند شروع کرد به خندیدن منو ستاره هم با تعجب بهش زل به نگاه کردیم و شو
ا صدای که انداختیم باال و سرمون رو به سمت پدرم برگردونیم...بعد از اینکه خندیدن پدرم تموم شد ب

 :رگ های خنده توش معلوم بود گفت

این  احت می تونیم دوتا عروسی بگیریم یکی به سبک ایرانی و دیگری هم به سبک خودمونما خیلی ر-
م تحقیق طوری هم شما دونفر می تونید باهم ازدواج کنید و هم آرن می تونه سر فرصت درباره دین اسال

 ؟کنه و انتخاب کنه که می خواد یه مسیحی بمونه یا لینکه مسلمون بشه...به نظرتون خوب نیست

 تاره:من که موافقمس

 پدرم:تو چی آرن؟

 ام...به نظر من پیشنهادتون خیلی خوبه ...ولی یه مشکلی وجود داره-

 پدرم:چه مشکلی؟

 گیریم؟اینکه ما چیزی درمورد ازدواج به سبک ایرانی نمی دونیم پس چطوری می تونیم دوتا عروسی ب-

 :پدرم یکم فکر کرد و گفت

 برای این هم راه حلی وجود داره_

 من:چه راه حلی؟

ستخدام ما می تونیم یک نفره رو که همه چیزو رو درمورد برگذاری عروسی به سبک ایرانی می دونه ا-
کنیم و مسائل مربوط به عروسی رو به عهده اش بذازیم این طوری دیگه مشکلی باقی نمی مونه 

 ...خوبه؟

 خوبه-

اقدام  نداریم من برای کارای دوتا عروسیخیلی خب پس از همین االن شروع می کنیم چون وقت زیادی -

 می کنم و شما دونفر هم برید خرید

 چشم-

ماده بشیم و آپدرم از جاش بلند شد و رفت من و ستاره هم از جامون بلند شدیم و رفتیم توی اتاقامون تا 

 بریم بیرون

داشتم و حلقه ای بردر کمدمو باز کردم یه شلوار لی صورتی خوش رنگ همراه با یه پیراهن سفید آستین 
 ...پوشیدم ,یه آرایش مالیم هم کردم و موهامو باال بستم و از اتاق رفتم بیرون
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آرن جلوی درایستاده بود یه شلوار لی قهوهای همراه با یه بلویز سفید قهوه ای سوخته نتش کرده بود 
از پله ها رفتیم  موهاشم به صورت کج ریخته بود روی صورتش حسابی خوشتیب شده بود با لبخند باهم

 ...پایین و از خانه زدیم بیرون...سوار ماشین فرایش شدیم و راه افتادیم

 ستاره؟-

 :با صدای آرن سرمو برگردونم و گفتم

 بله-

 می شه برام راجب...راجب ازدواج ایرانی بگی؟-

 :با لبخند گفتم

ا ببین شون ترن پیش یه آخوند  البته...خب وقتی یه پسر و دختر بخوان توی دین ما باهم ازدواج کنن می-
اهم بخطبه ی بخونه با خونده شدن خطبه ی عقد ببین دختر و پسر اونا بهم محرم می شن و اینطوری 

 ازدواج می کنن

 ام..خب می شه بگی آخوند کیه؟واینکه خطبه ی عقد و محرم چیه؟-

ونه....در د دین اسالم می دالبته...آخوند یه فرد روحانی که علم زیادی داره و خیلی چیزا رو درمور-
.محرم هم مورد خطبه ی عقد هم....یه دعای که با خونده شدنش بین دختر و پسر اونا بهم محرم می شن..

 ینی اینکه دونفر می تونند با هم زندگی مشترکشون رو به عنوان زن و شوهر شروع کنن

 ...اهوم-

دن ما لبخند زد داخل طالفروشی ...فروشنده با دی با نگه داشته شدن ماشین همراه با آرن پیاده شدم و رفتم

 :و گفت

 چه افتخار بزرگی..چه کمکی می تونم بهتون کنم ؟-

 :آرن رو به فروشنده گفت

 بهترین ست های حلقه اتون به همراه بهترین سرویساتون برامون بیارید-

 حتما-

..از میون ی خیلی زیبا برگشت ..فروشنده رفت و بعد از چند دقیقه با بهترین ست های حلقه و سرویس ها
حلقه  سرویس های که آورده بود دوتا از بهتریناشو اتنخاب کردیم از میون ست های حلقه هم یه جفت
دن بقیه برلیان انتخاب کردیم بعد از اینکه آرن پول سرویس ها و حلقه رو حساب کرد رفتیم سراغ خری

 ......انهوسایلمون ...بعداز اینکه کارمون تموم شد رفتیم خ
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ه باهم دوباره به خودم توی آینه نگاه کردم هنوز هم باورم نمی شه که امروز روز عروسیمه وقرار ک
یز قیمتی ازدواج کنیم...لباس عروسیم یه نیم تنه پوفی از جنس حریره که روی باال تنه اش سنگ های ر

ور هم به شکل قوه که ت کار شده بود, آرایش روی صورت هم یه آرایش کامال شرقیه ,تاج روی سرم
عروسیم از پشت بهش وصل شده حسابی عوض شده بودم سرویس سینه ریز هم بدجوری توی گردنم 

 :خود نمای می کرد محو خودم توی آینه بودم که باصدای آرن برگشتم

 من که هنوز باورم نمی شه که دارم امروز باتو ازدواج می کنم تو چطور؟-

ستش دبود موهاشم مشکی کرده بود و داده بود باال دستگل عروسی هم  آرن کت و شلوار مشکی پوشیده
 :بود حسابی خوشتیپ شده بود خندیدم و گفتم

 من همین طور-

 :گل رو داد دستم و گفت

 خیلی زیبا شدی-

 :از تعریفش قند توی دلم آب شد و با خجالت گفتم

 خیلی ممنون-

 بریم-

 آره-

رفتن یه  تاق آمدیم بیرون و از پله ها شروع کردیم به پاییندستمو توی دستش حلقه کردم و باهم از ا
جلشونو  عالمه عکاس و خبرنگار پاین پله ها ایستاده بودن و عکسو فیلم می گرفتن و چندتا محافظ هم

الن سگرفت بودن تا به ما نزدیک به سمت سالن مخصوص مهمان ها رفتیم با ورد ما مهمان های داخل 
ه سمت بن حسابی قشنگ شده بود و کناره سالن هم یه سفره عقد چیده شده بود به سمتمون برگشتند سال

ستن صندلی مخصوص عروس و داماد رفتیم و روش نشستیم با نشستن ما آخوند به همراه آقای ورما نش
با صدای  ...خیلی خوشحالم که دارم به سبک ایرانی ازدواج می کنم همه اش هم مدیون آرقای ورما بودم

ن بله ه ساکت شدن و آخوند شروع کرد به خوندن خطبه ی عقد بین من و آرن بعد از اینکه مآخوند هم
رده که کگفتم نوبت آرن شد و آخوند شروع کرد به پرسیدن ولی آرن حرفی نزد فهمیدم که بازم فراموش 

 :چی بگه اروم زدم به پاش و گفتم

 بگو بله-

 چی؟-

 :یکم بلند تر گفتم

 بگو بله-
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 هان-

 با خنده کنار گوش گفتم بگو بله این بار

 :باصدای بلندی گفت

 آهان...بله-

و  همه از خنده منفجر شدن و خندین حتی خودم آرن هم خندید با صدای سرفه آخوند همه ساکت شدن
امضا  آخوند شروع کرد به خوندن بقیه خطبه ی عقد حلقه هامون توی دست هم کردیم و شروع کردیم به

بریک تن آخوند مهمان های سالن و خبرنگارا ریختن سرمون از یه طرف مهمونا کردن دفتر عقد با رفت
ی می گفتن از طرف دیگه خبرنگارا با سواالت و عکس گرفتنشون دیونه امون کرده بودن که باصدا
بریم  خواننده به این مضمون که نوبت رقص عروس و داماده دست از ما برداشتن و اجازه دادن که ما

قص با تا باهم برقصیم از اون جای که آرن رقص ایرانی بلد نبود قرار شد که برای رسمت پیست رقص 

 .... آهنگ تانگو با هم برقصیم با شروع آهنگ شروع کردیم به رقصیدن

: 

  خب حاال نوبت من که با عروسم برقصم ...با لحنی که توش شوخی موج می زد ادامه داد-

 تو هم برو یکم به این سواالت خبرنگارا جواب بده

 :آرن با لحن مظلمو گفت

 ....بابا-

 :آقای ورما با شینطنت گفت

  بروبابا بی بابا یاال-

به  حسابی از رفتارشون خندم گرفته بود آخر سرم آرن مجبور شد که بره با شروع آهنگ شروع کردم
م حاال رقصیدن با آقای ورما موقع رقص آقای ورما منو انقدر خندون که از خنده حسابی سرخ شده بود

ع کردم به با آرن شرو فهمیدم که شینطت آرن به پدرش رفته بعد ار تموم شدن رقصم با آقای ورما دوباره
یک کرقصیدن بعد از تمام شدن رقصمون نوبت به بریدن کیک شد باهم همزمان شروع کردیم به بریدن 

نا دوباره و صدای دست مهمونا بلند شد بعد از خوردن کیک نبوت به شام رسید ...با تموم شدن شام مهمو
دم که ودم و خوابم گرفته اصال نفهمیرفتن وسط پیست و شروع کردن به رقصیدن....حسابی خسته شده ب

ردم و ککی بقیه مهمونی گذشت ...فقط می دونم که با کمک اریکا رفتم باال توی اتاقم ولباسمو عوض 
شام گرد چرفتم حموم بعدش گرفتم خوابیدم....با تکون های شدیدی چشامو باز کردم با دیدن آرن کنارم 

 :دارم با تعجب نگاش می کنم گفت شد و بهش زل زدم وقتی آرن دید هم این جوری

 برای چی داری منو این جوری نگاه می کنی نکنه فراموش کردی که امروز روز عروسیمونه-

 :با گیجی گفتم
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 ما که دیروز باهم ازدواج کردیم-

 :خندید و گفت

سبک  هم بهبله خانوم فراموش کار ما دیروز باهم ازدواج کردیم اما به سبک ایرانی امروز قرار که با-

 آمریکای ازدواج کنیم یادت آمد

  مثل جت از جام بلند شدم که با کشده شدن دستم به توسط آرن افتادم روی تخت و

 :گفت

 کجا؟-

 میرم که اماده بشم-

 :با لحن مظلومی گفت

 می شه یکم وایسی تا نگات کنم-

 چرا؟-

 چون تا ظهر نمی بینمت-

 :با خنده گفتم

 باشه -

ینمون یه بوی قلبم حسابی تند می زد انگار می خواست که از جاش در بیاد مطمئنم اگر در زده نمی شد ر
خ شدم اریکا اتفاقی می افتاد ...با صدای سرفه به خودم آمد و سرمو بلند کردم با دیدن اریکا حسابی سر

 :لبخندی زد و گفت

 باید بریم-

 :بشم به سرعت از جام بلند شدم و گفتمبا یاد آوری اینکه باید بر ای عروسی آماده 

 باشه آالن آماده می شم-

به سرعت به سمت کمد رفتم و لباسمو عوض کردم بعدش هم با اریکا رفتم آرایشگاه تا آماده بشم...به 
خودم توی آینه نگاه کردم حسابی عوض شدم آرایش روی صورتم یه آرایش ملیح کار شده تا آرایش چشم 

آرایش پشت چشمم یه پرستوی خیلی زیبا که موقع بسته سدن چشام جلوه زیبای به  بیشتر به چشم بیاد
صورتم میده موهام خرمایی رنگ شده تاج روی سرم به شکل گل های ریز قسمتی از موهای پشتم بسته 
شده و داخلش گل های ریز قرار گرفته بقیه موهام هم فر شده تور عروسیم هم به پشت موهام وصل شده 

رگم هم جلوه خاصی به لباس تنم دادم لباس عروسیم مثل لباس قبلیم نیم تنه است با این تفاوت که سرویس ب
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تنگ تر و به شکل هشتی که کنار کمرش یه گل زنبق کار شده دامن لباس هم پوفی که روش تکیه های به 

 ...شکل برگ کار شده دسته گل هم مخلوطی از رزهای سفید و قرمزه

 باید بریم-

ه سمت محل اریکا نگامو از آینه گرفتم و راه افتادم با کمک اریکا سوار ماشین شدم و ماشین بباصدای 
ار بشه عروسی راه افتاد قرار شد که عروسی دوم رو همون جای که اولین بار آرن منو برده بود برگز

با  ردندجالبی موضوع اینه که پدر و مادر آرن همون جا باهم آشنا شدن و همون جا باهم ازدواج ک
پدر نداشتم تا  ایستادن ماشین با کمک اریکا پیاده شدم آقای ورما با لبخند به سمت آمد از اون جای که من
ه لب داشت منو همراهی کنه قرار شد که خود آقای ورما این کارو انجام بده آقای ورما با لبخندی که ب

 :گفت

 خیلی زیبا شدی-

 خیلی ممنون-

از روی  دستمو توی بازوش حلقه کردم و راه افتادیم با ورود ما مهمونا بعدش تورمو انداخت روی سرم
و به صندلیاشون بلند شدن و نوازنده پیانو شروع کرد به زدن آهنگ عروسی آرن با صدای پیانو سرش

وه ای سمت ما برگردون حسابی خوشتیب شده بود آرن کت و شلوار نقره ای تنش کرده بود و موهاشو قه
ه آرن بی پیشونیش ریخته بود که با عث شده بود چهره اش جذاب تر بشه با هرقدمی که کرده بود و رو

ر دنزدیک می شدم قلبم با شدت بیشتری توی سینه ام می کوبید جوری که انگار می خواست از جاش 

 :شت و گفتباید با رسیدنمون به آرن قلب دیگه آروم و قرار نداشت آقای ورما د ستمو توی دست آرن گذا

 امیدوارم که خوشبختش کنی-

 :آرن با شیطنت گفت

  نگران نباش بابا به خوب دیونه ای سپردیش-

ادم و از حرف آرن خندم گرفت و ریز,ریز خندیدم آرن تور رو از صورت برداشت دسته گلم به اریکا د
 :دستمو توی دست آرن گذاشتم و کیشیش با صدای بلند شروع کرد به حرف زدن

لفت خودشو دیم تا شهاد پیوند ستاره وارن باشیم اگر کسی با این ازدواج مخالفه,مخاما این جا جمع ش-

 ...درمورد این ازدواج اعالم کنه

 :کیشیش وقتی دید که کسی مخالف نیست روشو به سمت من کرد و گفت

 بیماریستاره رستگار آیا حاضری که آرن ورما رو به عنوان همسر خود انتخاب کنی؟ و در شادی ,غم,-

 تا زمانی که مرگ شما رو از هم جدا کنند ؟

 :با هیجان و خوشحالی گفتم-

 بله-
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 :کیشیش این بار روشو به سمت آرن کرد و گفت

ری تا آرن ورما آیا حاضری که آرن ورما رو به عنوان همسر خود انتخاب کنی؟ و در شادی ,غم,بیما-

 زمانی که مرگ شما رو از هم جدا کنند ؟

 بله-

ونفر رو ددواج رو دستتون کنید....با قدرتی که کیشیش عظم و کلیسا به من داده من شما حلقه های از-
 زن و شوهر اعالم می کنم ...حاال می تونی عروس رو ببوسی

... 

 :با دیدن کیک یه نگاه به آرن کردم و زیر لب گفتم

 دیونه-

 تازه فهمیدی هه...هه..دیگه خیلی دیره من به این راحتی نمی تونی در بری-

 :به شوخی یه مشت به بازشوش زدم و گفتم

 بچه پرو-

ردم کدسته گل رسید تمام دخترای مجرد یه جا جمع شدن و منم پشتمو بهشون کردم و دست گل رو پرت 
ندلی دسته گل عروس افتاد توی دستای اریکا و دخترا شروع کردن به جیغ کشیدن بعد آرن منو روی ص

د و پشتشو به سمت پسرای مجرد کرد و نشوند و جوراب عروسیمو درآورد و تونی دستش گول کر
که  جوراب رو پرت کرد جوراب هم افتاد دست آرایش گر مخصوص آرن بعد از اونم نوبت به این رسید

ه جاش یه بمن و آن محل جشنو ترک کنیم و بریم ماه عسل منتظر این بودم که ماشین بیاد دنبالمون اما 
من با دیدن  ی بدنه ای درش نوشته بود تقدیم به سیندرالیکالسکه نقره ای با چارتا اسب سفید آمد که رو

 :نوشته رومو به آرن کردم و با خوشحالی گفتم

 آرن-

 :خندید و گفت

  امیدوارم که خوشت آمده باشه سیندرالی من-

 :محکم بغلش کردم و گفتم

 ممنون-

 :اونم محکم بغلم کرد و گفت

 دوست دارم-
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 منم همین طور-

 ینطور خوشحال و خوشبخت باشیدامیدوارم که همیشه هم-

 :با صدای آقای ورما از بغل آرن بیرون آمدم و با لبخند خجولی گفتم

 خیلی ممنون بابا-

توی بغلش و  بابا با خنده امد جلو و منو بغل کرد بعدش هم پیشنمو بوسید بعد از اون هم آرن محکم گرفت

 :گفت

 مادرتم از این موضوع خیلی خوشحالهخوشحالم که باالخره تونستی عشق واقعیتو پیدا کنی -

 :آرن با صدای لرزونی گفت

 ممنون بابا به خاطر همه چیز-

 :بابا از آرن جدا شد و گفت

 ماه عسل به جفتون خوش بگذره-

 :آرن منو کشید توی بغلش و گفت

 مطمئن باش بابا-

 : با اعتراض یه دونه زدم توی سینه اش و گفتم

 آرن-

ن شروع رن سوار کالسکه شدم با نشستنم ما کالسکه چی راه افتاد و جفتموبعد از خداحافظی با کمک آ
م نگاه کردیم به دست تکون داد وقتی خیلی دور شدیم سرمو گذاشتم روی شونه آرن و به جاده روبه رو

 کردم و غرق زیبای شدم و مطمئن بودم که اینده خوبی در انتظار ماست

 پایان

 

 

رو برای  و در زمان های گذشته اتفاق افتاد است کسی که این داستان این داستان براساس واقعیته هست
ود من من تعریف کرد توضیح نداد که ایا ارن مسلمان شده بود یا نه و از اون جای که در دسترس نب

  تصمیم گرفتم که داستان رو این طوری به پایان برسونم و به داستان شاخ و برگ اضافه کردم

 


